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อพ. 009/2560 
 
 วนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 
 
เรียน คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
 
เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือ
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัการท ารายการไดม้า 
ซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“PR”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม
ของ PR จ านวน 3 ราย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ (1) บริษทั พราว บีชคลบั หัวหิน จ ากดั (“PBCH”) จ านวน 
7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR  
(2) บริษทั พีเอ็น แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) จ านวน 2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 29.99999 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR และ (3) นายธงชยั บุศราพนัธ์ จ านวน 1 หุ้น  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 47.35 ของสินทรัพยร์วม
ของบริษทัฯ (อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560) และเม่ือนบัรวมรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้การตกลงเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ขนาดของรายการรวมจะเท่ากบัร้อยละ 90.70  
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ดงันั้น รายการดงักล่าวถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 หรือรายการท่ีมีขนาดของรายการตั้งแต่
ร้อยละ 50 แต่มีขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ 
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
และตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี  



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 2 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ในการน้ีบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งบริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นท่ีปรึกษา 
ทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี  

ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการท าธุรกรรมต่าง ๆดงักล่าวในคร้ังน้ี  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ และ PR รวมทั้งขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไป  
ไดแ้ก่ มติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 (และฉบบัแกไ้ขในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2569)
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเปิดเผยใน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) งบการเงินรวมของบริษทัฯท่ีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557-2559 และงบการเงินระหว่างกาลท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบการเงินของ PR ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557-2559 ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น รายงานการตรวจสอบ
สถานะทางบญัชีและการเงิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย รวมถึงการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ PR 
ตลอดจนประเมินภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์และใหค้วามเห็น 

ทั้งน้ี การใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่นสมมุติฐานวา่ขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 
และ PR ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ PR เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง โดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระไดพิ้จารณาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชีพพึงกระท าแลว้ 
และการให้ความเห็นน้ีเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีท าการศึกษาเท่านั้น หากปัจจยั
ดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัก็จะอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได ้ดงันั้นการ
ใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยนืยนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัในภายหนา้ได ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปความเห็นท่ีมีต่อการท ารายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ของบริษทัในคร้ังน้ี โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 3 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือ
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัการท ารายการไดม้า 
ซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้ งหมดของบริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“PR”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดเพ่ือจ าหน่ายภายใตช่ื้อโครงการ Park 24 จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 4,000,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของ PR 
จ านวน 3 ราย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ (1) บริษทั พราว บีชคลบั หัวหิน จ ากดั (“PBCH”) จ านวน 7,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของ PR  
(2) บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) จ านวน 2,999,999 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 29.99999 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR และ (3) นายธงชยั บุศราพนัธ์ จ านวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 47.35 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั
ฯ (อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560) และเม่ือนบัรวมรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการตกลงเข้าท ารายการในคร้ังน้ี ขนาดของรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 90.70  
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ดงันั้น รายการดงักล่าวถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 หรือรายการท่ีมีขนาดของรายการตั้งแต่
ร้อยละ 50 แต่มีขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
และตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี 

บริษทั แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทฯ เพ่ือให้
ความเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อการเขา้ท าธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ี 
มีความเห็นวา่การท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR จ านวน 10,000,000 หุ้น 
ในราคาซ้ือขายหุน้ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาทในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัฯท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดอาคารชุดระดบับน ซ่ึง PR ก็เป็นผูพ้ฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบับน
ภายใตช่ื้อโครงการ Park 24 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ซอยสุขุมวิท 24 นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัเปิดโอกาสให้บริษทัฯได้
เรียนรู้จากกล่มผูบ้ริหารเดิมของ PR ซ่ึงจะตอ้งบริหารโครงการ Park 24 ต่อไปจนกวา่จะจบโครงการ และยงัมีขอ้ผูกมดัท่ี
จะตอ้งช่วยบริษทัพฒันาโครงการอาคารชุดระดบับนอีก 1 โครงการ ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองความต่อเน่ืองและความเช่ือมัน่ให้กบั
กลุ่มลูกคา้ระดบับนได ้
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ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัดีหลายประการ อาทิ การลดความเส่ียงในดา้นการก่อสร้างโครงการ เน่ืองจาก 
โครงการ Park 24 ระยะท่ี 1 มีความคืบหนา้ในการก่อสร้างค่อนขา้งมากและคาดวา่จะสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุด
ไดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2560 น้ี ส่วนงานก่อสร้างโครงการระยะท่ี 2 ก็มีความคืบหนา้ไปแลว้ประมาณร้อยละ 45 นอกจากน้ี 
โครงการ Park 24 ยงัมียอดจองโครงการคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าของตามราคาขายทั้งโครงการ ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียง
ในการขายโครงการได ้อีกทั้ง บริษทัฯยงัสามารถเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการลงทุนเพ่ือก่อสร้างโครงการใหม่ข้ึนมาเอง และการท ารายการในคร้ังน้ียงัถือเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุน
ของบริษทัฯจากผลประกอบการของ PR ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักล่าวก็มีขอ้ดอ้ย ไดแ้ก่ การลงทุนคร้ังน้ีบริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง
จ านวน 4,000 ลา้นบาท แต่บริษทัฯก็บริหารจดัการโดยการทยอยแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆ เพ่ือลดภาระในการจดัหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือท ารายการในคร้ังน้ี นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมของบริษทัฯเพ่ิมสูงข้ึนในระยะตน้ แต่ภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ Park 24 รวมกบักระแสเงินสด
จากการขายโครงการของบริษทัฯเอง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯก็จะลดลงเป็นล าดับ ทั้งน้ี 
ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในคร้ังน้ีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯยงัคงมีค่าไม่เกิน 2 
เท่า ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 

ในดา้นราคาซ้ือหุน้สามญัของ PR ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมของหุน้สามญัของ PR 
มีราคาเท่ากบั 426.53 - 439.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,265 - 4,399 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาซ้ือขายใน
คร้ังน้ีท่ี 400 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท ดงันั้น ราคาซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของ PR ดงักล่าว
จึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี เง่ือนไขการช าระเงินตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯเน่ืองจากเป็นการลด
ภาระความตอ้งการเงินทุนของบริษทัฯท่ีจะใชท้ ารายการ เน่ืองจากมีการชะลอการจ่ายช าระออกเป็นงวดๆ อีกทั้ง การก าหนด
เง่ือนไขอ่ืนๆตามสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าวยงัเป็นไปตามหลกัการและวธีิปฏิบติัโดยทัว่ไปของสญัญาซ้ือขายหุน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุ้น
สามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ี มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดงันั้น ผูถื้อหุน้ควรลงมติอนุมตักิารเขา้ท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี อย่างไรก็ตามการพิจารณาตดัสินใจการอนุมติัหรือไม่อนุมติัการท ารายการในคร้ังน้ี
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 5 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

1. ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษทัฯมีความประสงคท่ี์จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“PR”) ซ่ึงเป็นบริษทั 
ท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพ่ือจ าหน่ายภายใต้ช่ือโครงการ Park 24  
จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
4,000,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ PR จ านวน 3 ราย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่  

(1) บริษทั พราว บีชคลบั หัวหิน จ ากดั (“PBCH”) จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR  

(2) บริษทั พีเอ็น แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) จ านวน 2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 29.99999 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR และ  

(3) นายธงชยั บุศราพนัธ์ จ านวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวน 
หุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR 

 
โครงสร้างการถือหุน้ของ PR ณ ปัจจุบนั 

 
 

โครงสร้างการถือหุน้ของ PR หลงัการท าธุรกรรม (รวมหุน้บุริมสิทธิ) 

 
หมายเหตุ * รวมหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของการถือหุ้นก่อนและหลงัท าธุรกรรมในขอ้ 1.4.2 (1) ถึง (3) 

นางจรัสพมิพ์ ลปิตพัลลภ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ นายธงชัย บุศราพนัธ์ 

บริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ร้อยละ 21.60* ร้อยละ 75.29* ร้อยละ 3.11* 

บริษทั พราว บีชคลบั หัวหินจ ากดั บริษทั พเีอน็ แคปปิตอล จ ากดั นายธงชัย บุศราพนัธ์ 

บริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 29.99999 ร้อยละ 0.00001 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 6 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

1.2 วนั เดือน ปีท่ีท ารายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ท ารายการภายหลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงมีก าหนด
จดัข้ึนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. และในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัฯ 
คาดวา่การท ารายการดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีท่ีก าหนดใหก้ารซ้ือขายหุน้เสร็จส้ินลง
ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ระหวา่งบริษทัฯกบัผูข้ายทั้ง 3 รายดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษทัฯยงัไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้
ในการท ารายการในคร้ังน้ี หรือในกรณีท่ี PR                                     1                  ภายในวนัท่ี  
31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯสามารถขอเล่ือนวนัซ้ือขายหุ้นออกไปไดเ้ป็นวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 โดยตอ้งแจง้ให้ผูข้ายทราบ  
7 วนัท าการล่วงหนา้ก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

1.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

ผู้จะชือ้ : บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ผู้จะขาย : (1) บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั (“PBCH”) 
  (2) บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) 
  (3) นายธงชยั บุศราพนัธ์  

ลกัษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน: 

ก่อนการเข้าท ารายการคร้ังน้ีผูจ้ะซ้ือและผูจ้ะขายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆต่อกัน อย่างไรก็ตาม การประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯคราวเดียวกับท่ีอนุมติัการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR 
                                       ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ              
         เพ่ิมทุนจ านวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท2 คิดเป็นมูลค่า 
รวมทั้งส้ิน 999,999,998.88 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3 ราย ซ่ึงเป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัถือหุน้สามญัเดิมของ PR ท่ีจะขายใหแ้ก่บริษทัฯในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 12.3157 
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 700,000,002.91 บาท และให้แก่ นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ ซ่ึงเป็นกรรมการใน PR 
และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ PBCH ท่ีจะขายหุน้สามญัของ PR ใหก้บับริษทัฯในคร้ังน้ี 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 12,179,576หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 12.3157 
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 150,000,004.14 บาท ให้แก่ นายธงชยั บุศราพนัธ์ ซ่ึงเป็นกรรมการใน PR และ 
ถือหุ้นใน PR        1                ผูถื้อหุ้นใหญ่และกรรมการของ PNC ท่ีจะขายหุ้นสามญัของ PR 
ใหก้บับริษทัฯในคร้ังน้ี 

                                                                 
1 โปรดศึกษาเง่ือนไขในการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิในรายละเอียดไดใ้นขอ้ 1.4.2 (2) 
2 ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาท เป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ และเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
ตามประกาศคณะกรรมการกากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
ทั้งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุน คือระหวา่งวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงจะเท่ากบั 10.7367 บาท (ท่ีมา: SETSMART) 
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(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 12.3157 
บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 149,999,991.83 บาท ใหแ้ก่ นางนุ่น ทวศีรี เป็นกรรมการใน PR และซ่ึง    ผูถื้อหุน้
ใหญ่และกรรมการของ PNC ท่ีจะขายหุน้สามญัของ PR ใหก้บับริษทัฯในคร้ังน้ี 

ภายหลงัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัตามรายละเอียดดงักล่าว บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้
ทั้ง 3 รายดงักล่าวจะถือหุน้รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ โดยนางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ 
นายธงชยั บุศราพนัธ์ และนางนุ่น ทวศีรี จะถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 3.5 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ตามล าดบั 

บริษทัฯมีวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ประมาณร้อยละ 30 จะใชส้ าหรับการลงทุนซ้ือท่ีดิน 
ส่วนท่ีเหลือใชส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ช าระคืนหน้ีสินบางส่วน นอกจากน้ี การเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดในคร้ังน้ียงัเป็นการสร้างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษทัและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ และความต่อเน่ืองใน
การด าเนินโครงการการพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

นอกจากน้ี ภายใต้สัญญาจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน หลังการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ นางจรัสพิมพ ์ 
ลิปตพลัลภ จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จ านวน 1 คน โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ซ่ึงเป็นตวัแทนของนางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ เป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯต่อไป โดยบุคคลในวงจ ากดัทั้ง 3 รายดงักล่าว
จะมีสิทธิในการออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเท่าเทียมกบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆของบริษทัฯ 

ทั้ งน้ี (1) นายธงชัย บุศราพันธ์ และนางนุ่น ทวีศรีเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันเน่ืองจากเป็นคู่สมรส  
(2) นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบันายธงชยั บุศราพนัธ์ และ
นางนุ่น ทวีศรี และ (3) บุคคลทั้ง 3 ไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
(และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัวา่ “ประกาศรายการเก่ียวโยงกนั”) แต่อยา่งใด 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 

สินทรัพยท่ี์บริษทัฯจะไดม้าจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว คือ หุน้สามญัทั้งหมดของ PR ท่ีออกและช าระเตม็
จ านวนแลว้จ านวน 10,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้
ของ PR โดยรายละเอียดการประกอบธุรกิจของ PR มีดงัน้ี 
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1.4.1 ข้อมลูท่ัวไป 

ช่ือบริษทั บริษทั พราวด ์เรสซิเดนซ์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า ขาย ซ้ือ และด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ ซ่ึงปัจจุบนั

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดเพ่ือจ าหน่ายภายใตช่ื้อโครงการ 
Park 24 

ท่ีตั้งบริษทั 546/7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
วนัท่ีจดทะเบียน 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,000,000,000 บาท 

พฒันาการท่ีส าคญัในช่วงท่ีผา่นมาของ PR สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มีนาคม 2556  จดัตั้งบริษทั ด าเนินการซ้ือท่ีดินและรับโอนท่ีดินจากเจา้ของเดิม และเร่ิมพฒันาโครงการ Park 24  
ระยะท่ี 1 

พฤศจิกายน 2556  เร่ิมเปิดขาย โครงการ Park 24 ระยะท่ี 1 
ตุลาคม 2557  รายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ PArk 24 ระยะท่ี 1 ไดรั้บความเห็นชอบจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และลงนามในสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการพฒันา
โครงการระยะท่ี 1 

ธนัวาคม 2557  ท าสญัญาจา้งเหมาก่อสร้างโครงการ Park 24 ระยะท่ี 1 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 
เมษายน 2558  รายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ Park 24  ระยะท่ี 2 ไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฤษภาคม 2558  เร่ิมเปิดขาย โครงการ Park 24  ระยะท่ี 2 
สิงหาคม 2558 ลงนามในสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการระยะท่ี 2 
กนัยายน 2558  ท าสญัญาจา้งเหมาก่อสร้างโครงการ Park 24  ระยะท่ี 2 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 
พฤษภาคม 2560  ผูถื้อหุน้บริษทั PR ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้กบับริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัท่ีดินและโครงการ Park 24 ทั้งระยะท่ี 1 และ 2 เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืเพ่ือพฒันาโครงการกบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

1.4.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

(1) โครงสร้างการถือหุน้ของ PR วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เป็นดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
เรียกช าระแล้ว 

1 บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั1/ 7,000,000 70.00000 
2 บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั2/ 2,999,999 29.99999 
3 นายธงชยั บุศราพนัธ์ 1 0.00001 
 รวมทั้งส้ิน 10,000,000 100.00 

ท่ีมา: ทะเบียนผูถื้อหุ้นของ PR ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
หมายเหตุ: 1/ รายช่ือกรรมการและผูถื้อหุ้นของ บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั มีดงัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น กรรมการ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นที่เรียกช าระแล้ว 

1 นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ  19,600 98.00 
2 นางสาวอคัรวรรณ เจริญผล  200 1.00 
3 นางสาวอจัฉรา มานะประโยชน์  200 1.00 
 รวมทั้งส้ิน  20,000 100.00 

ท่ีมา:              และทะเบียนผูถื้อหุ้น   บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2560 
 2/ รายช่ือกรรมการและผูถื้อหุ้นของ บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั มีดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น กรรมการ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน

หุ้นที่เรียกช าระแล้ว 

1 นายธงชยั บุศราพนัธ์  10,200 51.00 
2 นางนุ่น ทวีศรี  9,600 48.00 
3 นางธิดาเพญ็ ทวีศรี  200 1.00 
 รวมทั้งส้ิน  20,000 100.00 

ท่ีมา:              และทะเบียนผูถื้อหุ้น   บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

(2) โครงสร้างการถือหุ้นของ PR                                                           
(เกิดข้ึนก่อนการท าธุรกรรมเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อน) 

เน่ืองจาก PR มีเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้เดิมท่ีจะขายหุน้ใหก้บับริษทัในคร้ังน้ี 2 ราย คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 328,224,081 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แบ่งออกเป็น (1) เงินกู้ยืมจากนางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ จ านวน 286,942,337.81 บาท 
ประกอบด้วยเงินตน้จ านวน 239,811,000.00บาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 47,131,337.81 บาท และ (2) นายธงชัย  
บุศราพนัธ์ จ านวน 41,281,743.19 บาท ประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 34,200,000 บาท และดอกเบ้ียค้างจ่ายจ านวน 
7,081,743.19 บาท  

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะลดภาระผูกพนัจากภาระหน้ีดงักล่าว ดงันั้น ในสัญญาซ้ือขายหุ้นของ PR ระหวา่งบริษทัฯ
กบัผูข้ายทั้ง 3 รายในคร้ังน้ี จึงก าหนดให้ PR ตอ้งออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้กบัผูข้ายทั้ง 2 รายดงักล่าวในราคาหุ้น
ละ 100 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่าหน้ีคงคา้งรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนถึงวนัท่ี PR ออกหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวให้แลว้เสร็จ
ก่อนท่ีจะมีการท ารายการในคร้ังน้ี โดยมีเง่ือนไขในการจ่ายปันผลร้อยละ 9 ต่อปี และมีสิทธิออกเสียงในอตัรา 1,000 หุ้น
บุริมสิทธิต่อ 1 เสียง 

ทั้งน้ี ภายใน 15 วนั หลงัจากท่ี PR ช าระหน้ีเงินกูธ้นาคารครบถว้น บริษทัฯมีสิทธิขอซ้ือหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าว 
คืนในราคาเท่ากบัราคาหุน้บุริมสิทธิท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิช าระใหก้บั PR ในวนัจองซ้ือ บวกกบัผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 9 
ต่อปีจนกระทัง่ถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิของซ้ือหุน้คืน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลไปก่อนหนา้นั้นแลว้
ใหน้ าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปแลว้มาหกัออกจากราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณจ านวณหุ้นบุริมสิทธิท่ี PR       ออ                 ผูซ้ื้อหุ้น
บุริมสิทธิทั้ ง 2 รายดังกล่าว โดยอ้างอิงมูลค่าเงินจากผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีจะขายหุ้นให้กับบริษัทในคร้ังน้ี 2 ราย ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2559 จ านวน 328,224,081 บาท และปรับปรุงสัดส่วนการถือหุ้นของ PR ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
โครงสร้างการถือหุ้นของ PR ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิตามสัญญาซ้ือขายหุ้น (เกิดข้ึนก่อนการท า
ธุรกรรมเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อน) คาดวา่             

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 10 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่
เรียกช าระ

แล้ว 

สิทธิออก
เสียง 

ร้อยละของ
สิทธิออก
เสียง 

1 บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั หุ้นสามญั 7,000,000 52.701951 7,000,000 69.977032 
    หุ้นบุริมสิทธิ1/ - - - - 
2 บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั หุ้นสามญั 2,999,999 22.586543 2,999,999 29.990147 
    หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 
3 นายธงชยั บุศราพนัธ์ หุ้นสามญั 1 0.000008 1 0.000010 
    หุ้นบุริมสิทธิ 412,817 3.108041 413 0.004127 
4 นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ หุ้นสามญั - - - - 
    หุ้นบุริมสิทธิ 2,869,423 21.603458 2,869 0.028685 
  รวมทั้งส้ิน   13,282,241 100.000000 10,003,282 100.000000 

(3) โครงสร้างการถือหุน้ของ PR        การท าธุรกรรม 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น 

หลงัการท าธุรกรรม 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น 
ที่เรียกช าระ

แล้ว 

สิทธิออก
เสียง 

ร้อยละของ
สิทธิออก
เสียง 

1 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) หุ้นสามญั 10,000,000 75.288501 10,000,000 99.967188 

  
หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 

2 นายธงชยั บุศราพนัธ์ หุ้นสามญั - - - - 

  
หุ้นบุริมสิทธิ 412,817 3.108041 413 0.004127 

3 นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ หุ้นสามญั - - - - 

  
หุ้นบุริมสิทธิ 2,869,423 21.603458 2,869 0.028685 

 
รวมทั้งส้ิน 

 
13,282,241 100.000000 10,003,282 100.000000 

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมบริษทัฯจะถือหุ้นสามญัของ PR จ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วทั้ งหมดของ PR และเม่ือรวมกับหุ้นบุริมสิทธิบริษัทฯจะถือหุ้นใน PR คิดเป็น 
ร้อยละ 75.288501 ของหุ้นทั้งหมดท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ PR (นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) และมีสิทธิออกเสียง 
ร้อยละ 99.966657 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PR (นบัรวมหุน้บุริมสิทธิ) 

1.4.3 รายช่ือคณะกรรมการ 

(1) ก่อนการท าธุรกรรม 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ กรรมการ และประธานกรรมการ 
2 นายสงัวรณ์ ลิปตพลัลภ กรรมการ  
3 นายเทวญั ลิปตพลัลภ กรรมการ  
4 น.ส.พราวพธุ ลิปตพลัลภ กรรมการ  
5 นายพสุ ลิปตพลัลภ กรรมการ  
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หนา้ 11 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

6 น.ส.อคัรวรรณ เจริญผล กรรมการ  
7 น.ส.อจัฉรา มานะประโยชน์ กรรมการ  
8 นางธิดาเพญ็ ทวีศรี กรรมการ  
9 นางนุ่น ทวีศรี กรรมการ 

10 นายธงชยั บุศราพนัธ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หมายเหตุ: นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ หรือ นางสาวพราวพุธ ลิปตพลัลภ ลายมือช่ือร่วมกบั นายธงชัย บุศราพนัธ์ หรือ นางนุ่น  

ทวีศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นางสาวอจัฉรา มานะประโยชน์ และนางสาวอคัรวรรณ 
เจริญผล ลายมือช่ือร่วมกบั นายธงชยั บุศราพนัธ์ หรือ นางนุ่น ทวีศรี รวมเป็นสามคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

(2) หลงัการท าธุรกรรม 

ตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้นคณะกรรมการเดิมของ PR ทั้งคณะตามรายละเอียดในขอ้ 1.4.3 (1) จะตอ้ง
ลาออกทั้งหมด โดยบริษทัฯจะเสนอช่ือกรรมการชุดใหม่ภายใน 14 วนัท าการก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุน้จะเสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งน้ี กรรมการชุดใหม่ของ PR ภายหลงัจากการท ารายการในคร้ังน้ีจะประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน ซ่ึงเป็น
ตวัแทนจากบริษทัฯทั้งหมด 

1.4.4 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด (“PR”) เป็นบริษทัท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือจ าหน่าย โดยในปัจจุบนัมีการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดเพ่ืออยูอ่าศยั
ภายใตโ้ครงการ Park 24 ตั้งอยูร่ะหวา่งซอยสุขมุวทิ 22 และซอยสุขมุวทิ 24 บนพ้ืนท่ีขนาด 12 – 1 – 36 ไร่ 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 12 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ภาพท่ี 2-4 แผนผงัแสดงท่ีตั้งอาคาร 

 
 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 13 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 1 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของโครงการ Park 24 เลขท่ี 2017/293 ฉบบัลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560  

ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทั อเมริกนั แอพ๊เพรซลั (ประเทศไทย) จ  ากดั (“รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น”) 

 ภาพท่ี 2-4 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th) 

โครงการ Park 24 ประกอบดว้ยอาคารหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 5 อาคาร (อาคาร B – F หรือ อาคาร 2 - 5) และ
อาคารเชิงพาณิชย ์1 อาคาร (อาคาร A หรือ อาคาร 1) โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

(1) โครงการระยะท่ี 1 

โครงการระยะท่ี 1 เป็นการพฒันาอาคารเชิงพาณิชยอี์ก 1 อาคาร (อาคาร A หรือ อาคาร 1) และ อาคารหอ้งชุดพกั
อาศยัจ านวน 2 อาคาร (อาคาร B และ C หรือ อาคาร 2 และ 3) 

อาคาร ลกัษณะของอาคาร 
จ านวน 
ห้องชุด 

พืน้ที่รวม  
(ตารางเมตร) 

ความคืบหน้า
การก่อสร้าง1/ 

อาคาร A 
(อาคาร 1) 

อาคารเชิงพาณิชยสู์ง 2 ชั้น ปัจจุบนัใช้เป็นพ้ืนท่ีส านกังานขายชัว่คราว แต่
ภายหลงัเปิดโครงการจะให้เช่าระยะยาวเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีร้านคา้เพ่ือรองรับผูอ้ยู่
อาศยัในโครงการ 

N/A 914 ร้อยละ 100 

อาคาร B 
(อาคาร 2) 

อาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายสูง 51 ชั้น โดย 
ชั้น 1 เป็นส่วนของล็อบบ้ี และท่ีจอดรถ 27 คนั 
ชั้น 2 – 48 เป็นห้องชุดพกัอาศยั  
ชั้น 49-50 เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางประกอบดว้ยฟิตเนส และสระวา่ยน ้า  
ชั้น 51 เป็นชั้นท่ีติดตั้งงานระบบของอาคาร  

532 29,878 ร้อยละ 78 

อาคาร C 
(อาคาร 3) 

อาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายสูง 34 ชั้น (รวมชั้นใตดิ้น 4 ชั้น และชั้นลอย 
1 ชั้น) โดย 
ชั้น B1 – B4 เป็นลานจอดรถ 367 คนั  
ชั้น 1 เป็นท่ีจอดรถ 12 คนั ท่ีตั้งส านกังาน และห้องระบบไฟฟ้า 

300 29,783 ร้อยละ 70 

http://www.park24.co.th/
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หนา้ 14 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

อาคาร ลกัษณะของอาคาร 
จ านวน 
ห้องชุด 

พืน้ที่รวม  
(ตารางเมตร) 

ความคืบหน้า
การก่อสร้าง1/ 

ชั้นลอย เป็นท่ีตั้งส านกังานและห้องระบบไฟฟ้า  
ชั้น 2 เป็นพ้ืนท่ีฟิตเนส  
ชั้น 3 – 27 เป็นห้องชุดพกัอาศยั  
ชั้น 28 เป็นพ้ืนท่ีสระวา่ยน ้า 
ชั้น 29 เป็นชั้นท่ีติดตั้งงานระบบของอาคาร 

หมายเหตุ 1/ ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2560 อา้งอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ภาพท่ี 5 – 6 แผนผงัอาคาร A 

 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 5 – 6 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 15 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ภาพท่ี 7 – 10 ตวัอยา่งแผนผงัอาคาร B 
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หนา้ 16 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 7 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ภาพท่ี 8-10 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th)  

ภาพท่ี 11 – 13 ตวัอยา่งแผนผงัอาคาร C 

 

http://www.park24.co.th/


ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 17 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 11 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ภาพท่ี 12 – 13 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th) 

http://www.park24.co.th/


ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 18 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

(2) โครงการระยะท่ี 2 

โครงการระยะท่ี 2 เป็นการพฒันา อาคารหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 3 อาคาร (อาคาร D E และ F หรือ อาคาร 4 5 
และ 6) 

อาคาร ลกัษณะของอาคาร 
จ านวน 
ห้องชุด 

พืน้ที่รวม  
(ตารางเมตร) 

ความคืบหน้า
การก่อสร้าง1/ 

อาคาร D 
(อาคาร 4) 

อาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายสูง 34 ชั้น (รวมชั้นใตดิ้น 4 ชั้น และชั้นลอย 
1 ชั้น) โดย 
ชั้น B1 – B4 เป็นลานจอดรถ 369 คนั  
ชั้น 1 เป็นท่ีจอดรถ 13 คนั ท่ีตั้งส านกังาน และห้องระบบไฟฟ้า 
ชั้นลอย เป็นท่ีตั้งส านกังานและห้องระบบไฟฟ้า  
ชั้น 2 เป็นพ้ืนท่ีฟิตเนส  
ชั้น 3 – 27 เป็นห้องชุดพกัอาศยั  
ชั้น 28 เป็นพ้ืนท่ีสระวา่ยน ้า 
ชั้น 29 เป็นชั้นท่ีติดตั้งงานระบบของอาคาร 

300 29,669 ร้อยละ 49 

อาคาร E 
(อาคาร 5) 

อาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายสูง 51 ชั้น โดย 
ชั้น 1 เป็นส่วนของล็อบบ้ี ท่ีจอดรถ 11 คนั 
ชั้น 2 – 48 เป็นห้องชุดพกัอาศยั  
ชั้น 49-50 เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางประกอบดว้ยฟิตเนส และสระวา่ยน ้า  
ชั้น 51 เป็นชั้นท่ีติดตั้งงานระบบของอาคาร  

520 29,864 ร้อยละ 44 

อาคาร F 
(อาคาร 6) 

อาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายสูง 44 ชั้น โดย 
ชั้น 1 เป็นท่ีจอดรถ 28 คนั และห้องระบบไฟฟ้า 
ชั้น P2 – P6 เป็นพ้ืนท่ีจอดรถ 197 คนั 
ชั้น 7 เป็นพ้ืนท่ีฟิตเนส  
ชั้น 8 – 42 เป็นห้องชุดพกัอาศยั 
ชั้น 43 เป็นพ้ืนท่ีสระวา่ยน ้า 
ชั้น 44 เป็นชั้นท่ีติดตั้งงานระบบของอาคาร 

420 29,808 ร้อยละ 43 

หมายเหตุ 1/ ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2560 อา้งอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

ภาพท่ี 14 – 17 ตวัอยา่งแผนผงัอาคาร D 

 
 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 19 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 14 – 16 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th) 

ภาพท่ี 17 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

http://www.park24.co.th/


ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 20 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ภาพท่ี 18 – 20 ตวัอยา่งแผนผงัอาคาร E 

 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 21 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 18 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ภาพท่ี 19 – 20 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th)  

ภาพท่ี 21 – 24 ตวัอยา่งแผนผงัอาคาร F 

 

 

http://www.park24.co.th/


ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 22 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 

 
ท่ีมา: ภาพท่ี 21 มาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ภาพท่ี 22 – 24 มาจากเวบ็ไซตข์องโครงการ Park 24 (www.park24.co.th)  

1.4.5 สถานะทางการเงินและผลประกอบการ 

งบการเงินของ PR ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดยคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) งบแสดงสถานะทางการเงิน 

 
ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
    สินทรัพย์หมุนเวยีน 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.96 0.38 20.10 0.27 

เงินลงทุนชัว่คราว 8.94 0.16 9.12 0.12 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.02 0.00 - - 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 5,383.25 93.35 6,955.64 95.15 

http://www.park24.co.th/


ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 23 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 256.88 4.45 202.32 2.77 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.77 0.01 1.06 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,671.82 98.35 7,188.24 98.33 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7.26 0.13 5.28 0.07 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 87.54 1.52 116.72 1.60 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.28 0.00 0.32 0.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 95.08 1.65 122.32 1.67 

รวมสินทรัพย์ 5,766.90 100.00 7,310.56 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    หนีสิ้นหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 122.76 2.13 142.03 1.94 

เงินประกนังานก่อสร้าง 11.91 
 

9.37 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,228.38 30.48 

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 1,144.93 19.85 1,695.54 23.19 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 7.52 0.10 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.88 0.05 2.85 0.04 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,282.48 22.24 4,085.69 55.89 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
    เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,522.27 48.18 2,336.55 31.96 

เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กรรมการ 313.84 4.29 328.22 4.49 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.70 0.01 1.00 0.01 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,836.81 52.48 2,665.77 36.46 

รวมหนีสิ้น 5,119.29 70.03 6,751.46 92.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ทุนเรือนหุ้น 
    ทุนจดทะเบียน 1,000.00 17.34 1,000.00 13.68 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,000.00 17.34 1,000.00 13.68 
ก าไรสะสม (352.39) (6.11) (440.90) (6.03) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 647.61 11.23 559.10 7.65 

ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 647.61 11.23 559.10 7.65 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,766.90 100.00 7,310.56 100.00 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 24 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

(2) งบก าไรขาดทุน 

 
ตรวจสอบแล้ว 

งบก าไรขาดทุน ปี 2558 ปี 2559 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
    รายไดอ่ื้น 3.01 100.00 3.77 100.00 

รวมรายได้ 3.01 100.00 3.77 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย 239.57 7,959.14 54.22 1,438.20 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51.81 1,721.26 50.58 1,341.64 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 0.34 11.30 0.18 4.88 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - 0.03 0.80 
รวมค่าใช้จ่าย 291.72 9,691.69 105.01 2,785.52 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (288.71) (9,591.69) (101.24) (2,685.52) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9.31) (309.30) (8.92) (236.60) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (298.02) (9,901.00) (110.16) (2,922.12) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 59.37 1,972.43 21.66 574.54 
ก าไรส าหรับงวด (238.65) (7,928.57) (88.50) (2,347.59) 

(3) งบกระแสเงินสด 

 
ตรวจสอบแล้ว 

งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2559 

 
ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
  ก าไรก่อนภาษี (298.02) (110.16) 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.87 2.08 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.26) 0.29 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา (1.55) (2.95) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ - 0.03 
ก าไรจากเงินลงทุนชัว่คราว (0.58) (0.36) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 0.34 0.18 
ดอกเบ้ียรับ (0.78) (0.17) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9.32 8.92 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิ้นด าเนินงาน (289.66) (102.14) 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.02) 0.02 

ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (693.21) (1,382.30) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง (178.04) 54.57 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (0.39) 0.42 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 25 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2559 

 
ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - (0.04) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 84.87 19.97 
เงินประกนังานก่อสร้าง 10.24 (2.54) 
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 725.39 553.56 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.05 (0.04) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 
เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (340.77) (858.52) 

จ่ายดอกเบ้ีย - - 
จ่ายภาษีเงินได ้ - - 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมด าเนินงาน (340.77) (858.52) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
  เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - (35.00) 

เงินสดรับซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 30.00 35.00 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4.25) (0.37) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 

 
0.01 

ดอกเบ้ียรับ 0.78 0.17 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมลงทุน 26.53 (0.19) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 502.47 1,031.83 

จ่ายดอกเบ้ีย (157.32) (174.97) 
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื (21.06) - 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 324.09 856.86 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 9.85 (1.85) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 12.11 21.96 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 21.96 20.11 

เน่ืองจาก ในปี 2558 – 2559 PR ยงัอยูใ่นระหวา่งพฒันาโครงการจึงยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายโครงการ รายไดอ่ื้น
ของ PR เกิดจากดอกเบ้ียเงินฝากและดอกผลจากการลงทุนระยะสั้นเป็นหลกั เงินท่ีรับจากลูกคา้เป็นค่าท าสัญญาและ 
เงินดาวน์ จึงยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายไดข้อง PR แต่จะบนัทึกเป็นเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ในส่วนของหน้ีสิน
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายหลกัๆเกิดจากค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้กบันายหนา้ในการขายห้องชุด
ซ่ึงแบ่งช าระใหก้บันายหนา้ตามสดัส่วนของจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้ในอตัราร้อยละ 10 – 17 ของรายไดจ้ากการขาย
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี 2559 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายจากความคืบหนา้การก่อสร้างโครงการ Park 24 เป็นหลกั และส่วนของหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนก็เกิด
จากการเบิกใชว้งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพ่ือใหใ้นการก่อสร้างโครงการ Park 24 เป็นหลกั 
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1.5 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯตกลงท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR โดยมีราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 400 บาท คิดเป็น
มูลค่าซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการช าระราคาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึง 
ค ้าประกนัการใชเ้งินดว้ยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย3 จ านวน 3,000,000,000 บาท (ไม่มีดอกเบ้ีย) และ  
(2) เงินสดจ านวน 1,000,000,000 บาท ณ วนัท่ีบริษทัและผูข้ายก าหนดให้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ ภายหลงัจากท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการ โดยมี
รายละเอียดในการช าระส่ิงตอบแทนใหก้บัผูข้ายทั้ง 3 ราย ดงัน้ี 

(1) การช าระราคาค่าหุน้สามญัใหแ้ก่ PBCH 
 ช าระดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 700,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 

โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีการรับประกนัการใชเ้งินทั้งจ านวนดว้ยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศไทย 

 ช าระดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 700,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 3 มกราคม 
2561 โดยตัว๋สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้ งจ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

 ช าระดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 700,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 2 เมษายน 
2561 โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้ งจ านวนดว้ยการอาวลัโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

 ช าระดว้ยเงินสดจ านวน 700,000,000 บาท 
(2) การช าระราคาค่าหุน้สามญัใหแ้ก่ PNC 

 ช าระดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 300,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 
โดยตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวมีการรับประกนัการใชเ้งินทั้งจ านวนดว้ยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

 ช าระดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 300,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 3 มกราคม 
2561 โดยตัว๋สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้ งจ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

 ช าระดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 300,000,000 บาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินในวนัท่ี 2 เมษายน 
2561 โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้ งจ านวนดว้ยการอาวลัโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

 ช าระดว้ยเงินสดจ านวน 299,999,600 บาท 

                                                                 
3 ตัว๋สัญญาใช้เงินขา้งตน้ มีลกัษณะเป็นสัญญาท่ีคู่สัญญาตกลงก าหนดระยะเวลาในการใช้เงินช าระราคาหุ้น โดยมีการรับประกนัการใช้เงิน 
ทั้ งจ  านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ทั้ งน้ี ตั๋วสัญญาใช้เงินข้างต้นไม่มีลักษณะเป็นตราสารหน้ีตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีทุกประเภท (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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(3) การช าระราคาค่าหุน้สามญัใหแ้ก่ นายธงชยั บุศราพนัธ์ 
 ช าระดว้ยเงินสดจ านวน 400 บาท 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ีบริษทัฯและผูข้ายเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ (“สัญญาซ้ือขายหุ้น”) เพื่อเป็น
ประกันการช าระหน้ีภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัฯตกลงวางหลกัประกันสัญญาโดยการส่งมอบหนังสือค ้ าประกัน  
(Bank Guarantee) ซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท ให้แก่ผูข้าย และผูข้ายตกลงวางหลกัประกนั
สัญญาโดยการออกและส่งมอบหนงัสือค ้าประกนั (Bank Guarantee) ซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินจ านวนรวม 200,000,000 
บาท (แบ่งเป็นหนังสือค ้ าประกนั (Bank Guarantee) จาก PBCH จ านวน 140,000,000 บาท และหนังสือค ้ าประกัน  
(Bank Guarantee) จาก PNC จ านวน 60,000,000 บาท) ให้แก่บริษทัฯ โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนงัสือค ้าประกนั 
ท่ีส่งมอบเพ่ือเป็นหลกัประกนัสญัญาใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงในวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้ 

1.6 เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของ PR รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท เป็นมูลค่าท่ีเกิดจากการเจรจาตก
ลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผูข้ายซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยอา้งอิงการประเมินมูลค่าหุ้นโดย 
ใชว้ธีิการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) ซ่ึงจดัท าโดยอา้งอิงสมมติฐานจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมอยูร่ะหวา่ง 
3,900 – 4,200 ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว บริษทัจะไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น และโครงการ Park 24 ท่ียงัอยูร่ะหวา่ง
การพฒันา รวมถึงทีมผูบ้ริหาร ของโครงการ Park 24 ทั้งน้ี เพ่ือให้การพฒันาโครงการ Park 24 เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และ
เสร็จสมบูรณ์ 

1.7 ประเภทและขนาดของรายการ  

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย 
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยล์งวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”)  
การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ี มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 
47.35 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้ของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดของการค านวณสามารถแสดงไดด้งัน้ี  

หลกัเกณฑ ์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 (Net tangible asset – NTA) 

442.38 ลา้นบาท1/ x 100%2/ x 100 
2,302.28 ลา้นบาท3/ 

19.21 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก PR มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ N/A 
3. เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 4,000 ลา้นบาท4/ x 100 

8,447.94 ลา้นบาท5/ 
47.35 

4. เกณฑม์ูลค่าหุ้นทุน ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์ N/A 
หมายเหตุ:  1/ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ PR ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบญัชีแล้วของ PR ส าหรับงวด 12 เดือน  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 2/ สดัส่วนการถือหุ้น PR ของบริษทัฯภายหลงัจากการท ารายการในคร้ังน้ี 
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 3/ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้วของบริษทัฯ 
ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 4/ มูลค่าส่ิงตอบแทนรวมในการท ารายการในคร้ังน้ี 
 5/ สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ของบริษทัฯ ส าหรับงวด  

3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

รายละเอียดของการค านวณ NTA และก าไรสุทธิท่ีใชใ้นการค านวณขนาดของรายการสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท บริษทัฯ1/ PR2/ 

สินทรัพยร์วม 8,447.94 7,310.56 
หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2.92) - 
 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (62.59) (116.72) 
 หน้ีสินรวม (5,529.69) (6,751.46) 
 ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (550.46) - 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ(NTA) 2,302.28 442.38 
ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3/721.18 (88.51) 
หมายเหตุ 1/ อา้งอิงงบการเงินรวมท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้วของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2560 
 2/ อา้งอิงงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบญัชีแลว้ของ PR ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 3/ ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับงวด 12 เดือนล่าสุด ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ทั้งน้ี เม่ือบริษทัน ารายการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตกลง 
เขา้ท ารายไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

(1) รายการท่ีบริษทั พรีโม่ พร็อพเพอร์ต้ี โซลูชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เช่าท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
219896 เป็นท่ีตั้งของ โครงการ Portobello Mall เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าท่ีดินและงบลงทุนเป็นเงิน 
41,630,000 บาท ซ่ึงค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 0.62 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค  านวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(2) รายการท่ีบริษทั ออริจ้ิน วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ้ือท่ีดินรวม 13 โฉนด เน้ือท่ีรวม 2-1-31 ไร่ 
รวมเป็นเงินจ านวน 153,500,000 บาท โดยยงัไม่รวมงบประมาณส าหรับการลงทุนโครงการ ซ่ึงค านวณขนาด
รายการไดเ้ท่ากบัร้อยละ 2.27 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็น
เกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัท่ีไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรายการเม่ือ
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(3) รายการท่ีบริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 4086 และ 
8168 เพ่ือเป็นท่ีตั้ งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยมี
งบประมาณส าหรับการลงทุนโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซ่ึงค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบั 
ร้อยละ 25.52 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณ
ขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัท่ีไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับ
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หนา้ 29 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

อนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรายการเม่ือวนัท่ี 23 
มกราคม 2559) 

(4) รายการท่ีบริษทั ออริจ้ิน วนั จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั อนุมติังบประมาณส าหรับการลงทุน
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมภายใตช่ื้อโครงการ “Holiday Inn & Suites Siracha 
Laemchabang” จ านวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซ่ึงค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ14.94  
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัท่ีไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรายการเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

ขนาดของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์วมจะเท่ากบัร้อยละ 90.70 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ดงันั้น การเขา้ท ารายการ 
ในคร้ังน้ีจึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 หรือรายการท่ีมีขนาดของรายการตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่มีขนาด
ของรายการไม่เกินร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทัฯมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมความเห็น
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

1.8 แหล่งท่ีมาของเงินทุน  

การช าระราคาค่าซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR เป็นมูลค่ารวม 4,000,000,000 บาทในคร้ังน้ี บริษทัฯมีแหล่งท่ีมา
ของเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท แบ่งเป็นการช าระราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จ านวน 3,000,000,000 บาท (ไม่มีดอกเบ้ีย) โดยตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวมีการรับประกนัการใชเ้งินทั้งจ านวนดว้ยการอาวลั
โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และเงินสดจ านวน 1,000,000,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯมีแผนในการช าระค่าซ้ือหุน้ของ PR ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเป็นเงินสดและส่วนท่ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ให้กบัผูข้ายตามรายละเอียดขา้งตน้โดยใชแ้หล่งเงินทุนภายในท่ีเกิดจากการด าเนินการของบริษทัฯรวมถึงเงินปันผลท่ีจะ
ไดรั้บจาก PR  

ตามประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในกรณีท่ี PR สามารถขายโครงการ Park 24 ไดต้ามประมาณการ 
PR จะมีเงินสดคงเหลือภายหลงัจากช าระหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการแลว้เป็นจ านวนประมาณ 
5,000,000,000 บาท เม่ือรวมกบัแหล่งเงินทุนภายในจากการด าเนินงานของบริษทัฯเองตามประมาณการท่ีจดัท าข้ึนโดย
ผูบ้ริหารของบริษทัฯแลว้ บริษทัฯน่าจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการท ารายการคร้ังน้ี  

1.9 เง่ือนไขในการท ารายการ 

ตามประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
ท่ีมีนัยส าคญั โดยจดัเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามวิธีการค านวณขนาดรายการโดยใชมู้ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยมี 
ขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 90.70 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีภายหลงัมติคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของการเขา้ท ารายการ และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัรายการโดยมีการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 30 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

นอกจากน้ี ตามสญัญาซ้ือขายหุน้มีการก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีทั้งผูซ้ื้อหรือบริษทัฯและผูข้ายหรือผูถื้อหุน้เดิม
ของ PR ท่ีจะขายหุน้ของ PR ใหก้บับริษทัฯในคร้ังน้ีทั้ง 3 ราย ตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุก่อนการท ารายการ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(1) PR ตอ้งไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผูข้ายสามารถโอนหุ้นของ PR ตามสัญญา
ให้แก่ผูซ้ื้อตามสัญญาฉบับน้ีได้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง PR กับ 
สถาบนัการเงินและการไดรั้บผ่อนผนันั้นจะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดอ่ืนใดของสัญญากูย้ืมเงิน
ดงักล่าวในทางท่ีไม่เป็นคุณในสาระส าคญัแก่ PR เวน้แต่ ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงร่วมกนั 

(2) ไม่มีการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีใดๆ ต่อผูข้าย และ/หรือ PR ซ่ึงผูซ้ื้อเห็นวา่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท า
สญัญาฉบบัน้ีของผูซ้ื้อ ทั้งน้ี ในกรณีของคดีแพง่ จ านวนทุนทรัพยจ์ะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20,000,000 บาท จึงจะ
ถือวา่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท าสญัญาฉบบัน้ีของผูซ้ื้อ  

(3) ผูซ้ื้อด าเนินการให้ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูซ้ื้อเพ่ือมีมติอนุมติัให้เขา้ท าธุรกรรมการ
ซ้ือขายหุน้ตามสญัญา  

(4) ผูซ้ื้อไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยท าให้ไดรั้บเงินสดและไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน
โดยการอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งินเพียงพอส าหรับการช าระราคาซ้ือขายหุน้ตามสญัญา 

(5) PR ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมกรรมการในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท  
ในจ านวนเท่ากบัหน้ีเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนกระทัง่ถึงวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว 

(6) ผูข้ายด าเนินการให ้PR ด าเนินการดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัโครงการ Park 24 

(ก) PR ไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยูท่ั้งหมดภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดท่ี PR ไดเ้ขา้ท ากบักลุ่มผูถื้อหุ้น
ในปัจจุบนัของ PR (รวมถึงบุคคลในครอบครัว) 

(ข) PR ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยู่ทั้งหมดภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะขาย 
หอ้งชุดท่ี PR ไดเ้ขา้ท ากบัลูกคา้ภายใตโ้ครงการ Park 24  

(7) ผูข้ายด าเนินการท าให้ PR ลงนามหนังสือสัญญาบริหารจัดการโครงการกับนายธงชยั บุศราพนัธ์ และ 
สัญญาจา้งบุคลากรหลกัตามท่ีนายธงชยั บุศราพนัธ์ เห็นสมควรเพื่อท าให้หน้าท่ีของนายธงชยั บุศราพนัธ์ 
ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการโครงการส าเร็จ 

(8) ผูข้ายด าเนินการท าให ้The Emporium Group มีหนงัสืออนุญาตให้ PR ใชค้  าวา่ “The Park at EmDistrict” ใน
โครงการ Park 24 เป็นระยะเวลาตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั 

ทั้งน้ี การด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตาม (1) – (8) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตอ้งด าเนินการให้
ลุล่วงก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 (หรือภายในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ในกรณีท่ีมีการเล่ือนวนัซ้ือขายหุ้นออกไป ตาม
รายละเอียดในขอ้ 1.2) 
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1.10 สรุปภาพรวมของการประกอบกิจการของบริษทัฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

1.11 สรุปสาระส าคญัของสญัญาซ้ือขายหุน้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
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2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2.1 วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นท่ีตอ้งท ารายการ 

บริษัทฯมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การแข่งขัน จากการขยายเข้าสู่ตลาด 
อาคารชุดระดบับน (Luxury Condomenium) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีลูกคา้มีก าลงัซ้ือสูง อีกทั้งยงัเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการ 
ท าก าไรสูง การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอาคาร
ชุดระดบับนในคร้ังน้ี จะช่วยสร้างการรับรู้และความเช่ือถือของกลุ่มลูกคา้ระดบับนท่ีมีต่อบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และสามารถ
ขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้ระดบับน ลูกคา้กลุ่มนกัลงทุน และลูกคา้ชาวต่างชาติ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากการเจาะกลุ่มลูกคา้เดิม
ของ PR  

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ียงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทัฯ ไดส้ร้างสมัพนัธ์กบักลุ่มพนัธมิตรธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพ และ
บุคคลากรของบริษทัฯ จะมีโอกาสเรียนรู้ในการพฒันาโครงการระดับบนจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารและทีมงาน
ผู ้พัฒนาโครงการซ่ึงเป็นกลุ่มผู ้ถือหุ้นเดิม ผู ้บริหาร และบุคลากรของ PR ท่ีจะรับผิดชอบการด าเนินโครงการ  
Park 24ไปจนส้ินสุดโครงการ  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและทีมงานของ PR กลุ่มเดิมยงัมีสัญญาท่ีจะตอ้งบริหารโครงการใหม่ให้บริษทัฯ ต่อไปอีก
อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (โครงการใหม่ในอนาคต) ซ่ึงจะส่งผลดีในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้กลุ่มเดิมของ PR ซ่ึงจะ
กลายเป็นลูกคา้ของบริษทัฯหลงัการท ารายการในคร้ังน้ี และยงัส่งผลดีกบับริษทัฯในดา้นการสร้างความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินโครงการอาคารชุดระดบับนของบริษทัฯต่อไปในอนาคต 

2.2 ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการท ารายการ 

2.2.1 ข้อดขีองการท ารายการ 

(ก) เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯในการเข้าท าโครงการคอนโดมเีนียมระดับบน 

รายละเอียดตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 2.1 

(ข) ลดความเส่ียงความผันผวนราคาค่าก่อสร้างและโอกาสท่ีการก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 

แมว้า่การลงทุนในคร้ังน้ีจะเป็นการไดม้าซ่ึงโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ก าลงัก่อสร้างอยู่ แต่เน่ืองจากโครงการ
ดงักล่าวเป็นโครงการท่ีการก่อสร้างท่ีมีความคืบหนา้ในการก่อสร้างค่อนขา้งมากแลว้ โดยโครงการระยะท่ี 1 ก่อสร้างแลว้
เสร็จไปโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 และโครงการระยะท่ี 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วเฉล่ียประมาณร้อยละ 45  
ทั้งน้ี บริษทัฯคาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการ 1 ให้แลว้เสร็จและเร่ิมส่งมอบห้องชุดให้กบัลูกคา้ไดภ้ายใน
เดือนสิงหาคม 2560 น้ี ส่วนโครงการระยะท่ี 2 คาดวา่จะแลว้เสร็จและสามารถทยอยโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้กบัลูกคา้
ไดภ้ายในเดือนกรกฎาคม 2561 

ดงันั้น ความเส่ียงเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะระยะท่ี 1 จึงลดลงเป็นอยา่งมาก และแมว้่าโครงการ
ระยะท่ี 2 จะยงัเหลืองานก่อสร้างอยู่ค่อนขา้งมาก แต่การก่อสร้างในปัจจุบันก็คืบหน้าไปกว่าท่ีวางแผนไวค้่อนขา้งมาก
จนกระทัง่ธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นผูส้นบัสนุนสินเช่ือส าหรับการก่อสร้างโครงการผ่อนปรนเง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินกูย้ืมให้
เร็วข้ึนกวา่ก าหนดตามสญัญาเดิมไดเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความคืบหนา้ของการก่อสร้างจริง 
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(ค) ลดความเส่ียงการขายโครงการ 

โครงการ Park 24 ไดเ้ร่ิมเปิดขาย (Pre-sale) โครงการระยะท่ี 1 ในปี 2556 – 2557 ซ่ึงก็มียอดจองห้องชุด
ค่อนข้างมาก และต่อมาในปี 2558 ก็ได้เปิดตัวและเปิดให้จองโครงการระยะท่ี 2 ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับท่ีดีเช่นกัน  
อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปลาย 2558 เป็นตน้มา ผูบ้ริหารของ PR เห็นวา่การขายเป็นไปไดด้ว้ยดีแลว้ในช่วงเปิดโครงการ อีกทั้ง
ราคาขายของราคาห้องชุดในบริเวณใกลเ้คียงกนัมีการปรับตวัข้ึนอยา่งมากจึงมีนโยบายท่ีจะชะลอการขายห้องชุดของ PR 
ออกไป โดยจะเปิดขายอีกคร้ัง หลงัจากท่ีไดมี้การเร่ิมส่งมอบห้องชุดของโครงการระยะท่ี 1 ให้กบัลูกคา้ในเดือนสิงหาคม 
2560 น้ี โดยจะเป็นการขายในลกัษณะหอ้งชุดสร้างเสร็จพร้อมอาศยั และปรับราคาให้ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง
กนั 

  
จ านวน
ห้อง

ทั้งหมด 

จ านวน
ห้องท่ีขาย

ได ้ 

จ านวน
พื้นท่ี
ทั้งหมด 
(ตร.ม.) 

จ านวน
พื้นท่ีท่ีขาย
ไดแ้ลว้ 
(ตร.ม.) 

ร้อยละของ
พื้นท่ี
ทั้งหมด 

มูลค่าขาย
ทั้ง

โครงการ 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าท่ีขาย
ไดแ้ลว้ 

(ลา้นบาท) 

ร้อยละของ
มูลค่าขาย

ทั้ง
โครงการ 

เงินมดัจ า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละของ
เงินมดัจ า
ต่อมูลค่าท่ี
ขายไดแ้ลว้ 

โครงการระยะท่ี 1 832 722 31,425 25,381 80.77 5,906.54 4,406.35 74.60 750.35 17.03% 

โครงการระยะท่ี 2 1,240 836 45,864 29,178 63.62 11,196.00 6,707.85 59.91 1,046.53 15.60% 

รวม 2,072 1,558 77,289 54,559 70.59 17,102.54 11,114.20 64.99 1,796.88 16.17% 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 PR ได้ท าสัญญ้ือขายห้องชุดกับลูกคา้ไปแลว้คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 11,114.20  
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.99 ของมูลค่าขายทั้ งโครงการ ในจ านวนดังกล่าว PR ได้รับเงินท าสัญญา เงินมดัจ า และ 
เงินดาวน์รวมกนัคิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,796.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของมูลค่าห้องชุดท่ีขายไปไดแ้ลว้ทั้งหมด  
ซ่ึงอตัราการขาย และการวางเงินมดัจ าและเงินดาวน์ดงักล่าวถือวา่มีอตัราค่อนขา้งสูงซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะ
รับโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ี ราคาขายของห้องชุดท่ีขายไปแลว้ตามรายละเอียดดงักล่าวส่วน
ใหญ่เป็นการขายในช่วง Pre-sale ตั้งแต่ปี 2557 – 2558 ซ่ึงมีราคาขายต ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัของโครงการในบริเวณท่ี
ใกลเ้คียงกนัค่อนขา้งมากจึงน่าจะเป็นแรงจูงใจในการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของลูกคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง 

(ง) รับรู้รายได้จาก PR ได้ทันทีท่ีลกูค้ามกีารโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุด 

บริษทัฯ จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการ Park 24 ไดใ้นทนัทีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดใหลู้กคา้ 
ทั้งน้ี โครงการ Park 24 จะมีมูลค่าตามราคาขายเท่ากบั 17,102.54 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นมูลค่าตามราคาขายของโครงการ
ระยะท่ี 1 จ านวน 4,406.35 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป 
และเป็นมูลค่าตามราคาขายของโครงการระยะท่ี 2 จ านวน 6,707.85 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

(จ) เพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน 

การลงทุนในหุน้สามญัของ PR ในคร้ังน้ี นอกเหนือไปจากการมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการ
ไดใ้นอนาตคอนัใกล ้โดยโครงการระยะท่ี 1 และ 2 จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นเดือนสิงหาคม 2560 และเดือนกรกฎาคม 2561 
ตามล าดบั การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ จากการรับรู้ผลประกอบการท่ีดีของโครงการน้ีในอนาคตซ่ึงจะ
มาในรูปแบบเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย โดยภายหลงัจากการท ารายการในคร้ังน้ี บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะให้ PR จ่ายปันผล
ในจ านวนสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะจ่ายไดต้ามขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูข้อง PR และตามกฎหมายก าหนด 
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นอกจากน้ี จากการประเมินมูลค่าหุน้สามญัของ PR พบวา่ราคาท่ีเหมาะสมของหุน้สามญัของ PR เท่ากบั 426.53 - 
439.90 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,265 - 4,399 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอซ้ือของบริษทัเท่ากบั 400 บาท
ต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท ดงันั้น ราคาซ้ือขายหุน้ของ PR ในคร้ังน้ีจึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

2.2.2 ข้อด้อยของการท ารายการ 

(ก) การลงทุนมมีลูค่าสูง 

การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ีมีมูลค่ารวมเท่ากบั 4,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงิน
รวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเท่ากบั 375.59 ลา้นบาท เพื่อเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว บริษทัฯตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนอีกเป็นจ านวน 3,624.41 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯจึงมีแผนท่ีจะแบ่งการช าระเงิน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ช าระเป็นเงินสดในวนัท่ีท าการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์จ านวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีแหล่งท่ีมาจาก
เงินสดจากการด าเนินงานของบริษทั และ (2) ส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,000 ลา้นบาท ช าระเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีการอาวลั
โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยแบ่งการช าระออกเป็น 3 งวด คือ งวดท่ี 1 จ านวน 1,000 ลา้นบาท ช าระภายใน 
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 งวดท่ี 2 จ านวน 1,000 ลา้นบาท ช าระภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2561 และงวดท่ี 3 จ านวน 1,000  
ช าระภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2561 ทั้งน้ี การช าระหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าว บริษทัฯมีแผนท่ีจะใชก้ระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานของบริษทัเอง และรวมถึงเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจาก PR จากการลงทุนในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข) อัตราส่วนหนีต่้อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯสูงขึน้ 

การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ีแมจ้ะมีขอ้ดีในการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบังบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ทั้งในแง่การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์และการรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการ Park 24 ของ PR อยา่งไรก็ตาม ภายหลงั
จากการท าธุรกรรมในคร้ังน้ี ในส่วนของสินทรัพยบ์ริษทัฯจะตอ้งรับรู้ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายของ 
PR จ านวน 6,955.64 ลา้นบาท และสินทรัพยอ่ื์นของ PR จ านวน 354.92 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯยงัตอ้งบนัทึกค่าความ
นิยมจากการซ้ือหุ้นสามญัของ PR จ านวน 3,440.90 ลา้นบาท (ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าเสนอซ้ือรวมจ านวน 4,000 ลา้นบาท 
และราคาตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุ้นของ PR จ านวน 559.10 ลา้นบาท) ในขณะท่ีในส่วนของหน้ีสินบริษทัฯจะตอ้ง
รับภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจ านวน 3,000 ลา้นบาทจากหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งินจากการซ้ือหุน้สามญัของ PR และรับรู้หน้ีสินรวมของ 
PR จ านวน 6,423.24 ลา้นบาท (ไม่รวมหน้ีเงินกูก้รรมการจ านวน 328.22 ลา้นบาท เน่ืองจาก PR จะตอ้งออกและเสนอขาย
หุน้บุริมสิทธิใหก้บัเจา้หน้ีในมูลค่าท่ีเท่ากนัเพ่ือน าเงินท่ีไดม้าช าระหน้ีทั้งจ านวน โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใน
ขอ้ 1.4.2 (2)) ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะยาวท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการ Park 24 จ านวน 4,564.93 ลา้นบาท เงินมดัจ าและเงิน
รับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ PR จ านวน 1,695.54 ลา้นบาท และหน้ีสินอ่ืนจ านวน 162.77 ลา้นบาท เขา้มาในงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯภายหลงัจากการท าธุรกรรมจะเพ่ิมข้ึนจาก 
1.89 เท่า มาเป็น 3.52 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯจะเพ่ิมข้ึนจาก 1.14 เท่า  
มาเป็น 1.86 เท่า 

หน่วย : ล้านบาท ก่อนท าธุรกรรม1/ หลงัท าธุรกรรม1/, 2/ 
สินทรัพยร์วมของ ORI - ก่อนท าธุรกรรม 8,447.94 8,447.94 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายของ PR 

 
6,955.64 

สินทรัพยอ่ื์นของ PR - 354.92 
ค่าความนิยมจากการซ้ือหุ้นสามญัของ PR3/ - 3,440.90 
สินทรัพยร์วมของ ORI - หลงัท าธุรกรรม 8,447.94 19,199.40 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียของ ORI - ก่อนท าธุรกรรม 3,320.78 3,320.78 
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หน่วย : ล้านบาท ก่อนท าธุรกรรม1/ หลงัท าธุรกรรม1/, 2/ 

หน้ีสินอ่ืนๆของ ORI - ก่อนท าธุรกรรม 2,208.91 2,208.91 
เจา้หน้ีค่าซ้ือหุ้นสามญัของ PR - 3,000.00 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ PR - 1,695.54 
หน้ีท่ีมีดอกเบ้ียของ PR - 4,564.93 
หน้ีสินอ่ืนของ PR - 162.77 
หน้ีสินรวมของ ORI - หลงัท าธุรกรรม 5,529.69 14,952.93 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของ ORI - ก่อนท าธุรกรรม 2,918.25 2,918.25 
เงินเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจ ากดั - 1,000.00 
ส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ PR4/ - 328.22 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของ ORI - หลงัท าธุรกรรม 2,918.25 4,246.47 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1.89 3.52 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1.14 1.86 
หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2560 
 2/ อ้างอิงงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้วของ PR ส าหรับงวด 12 เ ดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม2559 
 3/ ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระโดยค านวณจากส่วนต่างราคาซ้ือหุ้นของ PR และมูลค่าตามบญัชีสุทธิของ PR 

โดยยงัไม่ไดค้  านึงถึงการวดัมูลค่า (Purchase Price Allocation) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การ
รวมธุรกิจ ดงันั้น การบนัทึกค่าความนิยมจากการซ้ือหุ้นสามญัของ PR ในงบการเงินของบริษทัฯท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้ 

 4/ PR จะตอ้งออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิในมูลค่าเท่ากบัเงินกูย้มืจากกรรมการให้กบักรรมการท่ีให้เงินกูย้ืมดงักล่าว
แก่ PR เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการช าระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนให้แก่กรรมการ ตามรายละเอียดในขอ้ 1.4.2 (2) 
ทั้งน้ี หน้ีเงินกูก้รรมการของ PR ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินจ านวน 328.22 ลา้นบาท 

แมว้า่ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯเพ่ิมสูงข้ึนใน
ระยะตน้ แต่ภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ Park 24 รวมกบักระแสเงินสดจากการขายโครงการของ 
บริษทัฯเอง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมของบริษทัฯก็จะลดลงเป็นล าดบั ทั้งน้ี ภายหลงัจากการท าธุรกรรมใน
คร้ังน้ีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯยงัคงมีค่าไม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของ
บริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 

2.3 ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการ 

2.3.1 ข้อดขีองการไม่ท ารายการ 

(ก) ไม่ได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมทุนให้กับผู้ ร่วมลงทุนรายใหม่ 

เพื่อให้การบริหารโครงการ Park 24 ของ PR ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและราบร่ืน บริษทัฯจึงก าหนดเง่ือนไขใน
สญัญาซ้ือขายหุน้ใหผู้บ้ริหารชุดเดิมของ PR ยงัคงเป็นผูบ้ริหารโครงการ Park 24 ต่อไปจนปิดโครงการ และยงัก าหนดให้
ผูบ้ริหารของ PR ตอ้งช่วยบริหารโครงการใหม่ให้กบับริษทัอีก 1 โครงการในอนาคต ทั้งน้ี เพ่ือเรียนรู้การท าโครงการและ
การตลาดโครงการหอ้งชุดระดบับนจากผูบ้ริหารเดิมของ PR และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ และความต่อเน่ือง
ในการด าเนินโครงการการพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ดงันั้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริหารของ PR ปฏิบติัตามง่ือนไขดงักล่าว บริษทัฯจึงมีนโยบายท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคล
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ในวงจ ากดัจ านวน 3 ราย ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ายหุน้ของ PR ใหก้บับริษทัในคร้ังน้ีจ านวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้0.50 บาท ต่อหุ้น ในราคาเสนอขาย 12.3157 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯมีวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุน
คร้ังน้ี ประมาณร้อยละ 30 จะใชส้ าหรับการลงทุนซ้ือท่ีดิน ส่วนท่ีเหลือใชส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ช าระคืน
หน้ีสินบางส่วน  

ถึงแมว้า่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวของบริษทัจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด (รายละเอียดตามขอ้ 1.3) แต่การออกและเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมในในดา้นการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และการลดลงของส่วน
แบ่งก าไร (Eanings Dilution) คิดเป็นร้อยละ 5 (รายละเอียดการค านวณเป็นไปตามขอ้ 3 ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดับริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ท่ีจดัท าข้ึนโดยบริษทัฯ 
และแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 โดยแยกต่างหากจากรายงานฉบบัน้ี) 

(ข) อัตราส่วนหนีต่้อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯไม่สูงขึน้ 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่ท ารายการดงักล่าว บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เน่ืองจาก บริษทัฯไม่ตอ้งรับรู้หน้ีสินรวมตามงบการเงินของ PR จ านวน 6,423.24 ลา้นบาท (ไม่รวมหน้ีเงินกู้
กรรมการจ านวน 328.22 ลา้นบาท เน่ืองจาก PR จะตอ้งออกและเสนอขายหุน้บุริมสิทธิใหก้บัเจา้หน้ีในมูลค่าท่ีเท่ากนัเพ่ือน า
เงินท่ีไดม้าช าระหน้ีทั้งจ านวน โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้ 1.4.2 (2)) ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะยาวท่ีใชใ้น
การพฒันาโครงการ Park 24 จ านวน 4,564.93 ลา้นบาท เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ PR จ านวน 1,695.54 
ลา้นบาท และหน้ีสินอ่ืนจ านวน 162.77 ลา้นบาท เขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทัฯ รวมถึงไม่ตอ้งรับภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน
จ านวน 3,000 ลา้นบาทจากหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งินจากการซ้ือหุน้สามญัของ PR 

2.3.2 ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

(ก) ขาดโอกาสในการเจาะตลาดลกูค้าระดับบน 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ซ่ึงมีเป้าหมายจะเปิดตลาดโครงการอาคารชุดส าหรับ
ลูกคา้ระดบับน แมว้า่บริษทัฯจะมีการลงทุนในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ืองในท าเลท่ีหลากหลาย
แต่กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯยงัคงเป็นลูกคา้ระดบักลาง ดังนั้น บริษทัฯจึงยงัขาดประสบการณ์ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ระดบับนซ่ึงมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างจากลูกคา้ในระดบักลางซ่ึงเป็นลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทัค่อนขา้งมาก 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะส่งผลดีกบับริษทัฯ ในการเขา้ถึงลูกคา้ของ PR ไดใ้นทนัที และจะมีโอกาสเรียนรู้ 
ในการพฒันาโครงการอาคารชุดระดบับนจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารและทีมงานผูพ้ฒันาโครงการซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้น
เดิม ผูบ้ริหาร และบุคลากรของ PR ท่ีจะรับผิดชอบการด าเนินโครงการ Park 24ไปจนส้ินสุดโครงการ ดงันั้น ในกรณีท่ี
บริษทัฯไม่ท ารายการในคร้ังน้ีจะส่งผลใหบ้ริษทัฯอาจตอ้งใชเ้วลาในการสั่งสมประสบการณ์เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
เจาะกลุ่มตลาดบนออกไปอีก 
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(ข) ขาดโอกาสท่ีจะรับรู้รายได้ในระยะส้ัน 

ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่เขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัฯ จะขาดโอกาสท่ีจะรับรู้รายไดใ้นระยะสั้น เน่ืองจาก โครงการ 
Park 24 ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้กับลูกคา้ได้ในเดือนสิงหาคม 2560 และ 
เดือนกรกฎาคม 2561 หรือภายใน 2 เดือน และ 12 เดือนนับจากปัจจุบัน ตามล าดับ ซ่ึงถือว่าสามารถรับรู้รายได้ได้ใน
ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างโครงการในลกัษณะเดียวกนัข้ึนมาใหม่ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 
3.5 - 4 ปี กวา่โครงการจะแลว้เสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ได ้

2.4 ความเส่ียงของการท ารายการ 

(ก) ความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ 

เน่ืองจากการประเมินความคุม้ค่าของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PR ในคร้ังน้ี เป็นการประเมินโดยอาศัย
สมมติฐานท่ีจัดท าข้ึนโดยอาศัยความเช่ียวชาญของบริษทัฯร่วมกับ PR ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิเดิมในโครงการ  
ทวา่ ภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพยมี์ความอ่อนไหวอยา่งมากกบัภาวะเศษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สมมติฐานในการ
ประมาณการดงักล่าวถูกก าหนดข้ึนภายใตภ้าพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัและไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีมี
นัยส าคัญเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานท่ีก าหนดข้ึน อาจส่งผลให้การประมาณการดงักล่าว
ขา้งตน้คลาดเคล่ือนไปอยา่งมีนยัส าคญั และจะส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของ PR รวมถึงส่งต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนของบริษทัฯจากการท ารายการในคร้ังน้ีอยา่งมีนยัส าคญัได ้

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ของโครงการ Park 24 ในระยะท่ี 1 ใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้  
และจะทยอยโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ไดใ้นเดือนสิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป แมว้า่โครงการในระยะท่ี 2 จะยงัอยู่
ในระหว่างก่อสร้าง แต่ก็มีความคืบหน้ากว่าท่ีประเมินไวค้่อนขา้งมากกระทัง่สามารถเจรจากบัธนาคารพาณิชยท่ี์ให้การ
สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือก่อสร้างโครงการเพ่ือเร่งเบิกจ่ายวงเงินกู้ให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของการก่อสร้างจริงได ้ 
และคาดว่าจะสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้กับลูกค้าได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ี 
ไม่ยาวนานนกั ดว้ยปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น่าจะสามารถจ ากดัความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ
ลงไดใ้นระดบัหน่ึง 
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3. ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ 

3.1 ความเหมาะสมของราคา 

บริษทัฯมีความประสงคจ์ะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“PR”) จ านวน 10,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาท จากกลุ่ม 
ผูถื้อหุ้นเดิมของ PR จ านวน 3 ราย ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ได้แก่ (1) บริษทั พราว บีชคลบั หัวหิน จ ากัด 
(“PBCH”) จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ PR (2) บริษทั พีเอ็น แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) จ านวน 2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.99999 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR และ (3) นายธงชยั บุศราพนัธ์ จ านวน  
1 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินมูลค่าหุ้นของ PR ดว้ยวิธีการต่างๆ เพ่ือใชใ้นการพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาซ้ือขายดว้ยวธีิต่างๆ ดงัน้ี  

3.1.1. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
3.1.2. วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 
3.1.3 วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
3.1.4. วธีิราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
3.1.5. วธีิราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) 
3.1.6. วธีิอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือมราคา (EV/EBITDA) 
3.1.7. วธีิมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ 

3.1.1 วิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

เน่ืองจากหุ้นสามญัของ PR ไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดรองเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ด จึงไม่มี
ราคาตลาดในการอา้งอิง ท าใหไ้ม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ของ PR โดยวธีิน้ีได ้

3.1.2 วิธีมลูค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีน้ีเป็นการประเมินจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ (สินทรัพยร์วมหักหน้ีสิน
รวม) หรือเท่ากบัส่วนของผูถื้อหุ้นของ PR และน ามาหารดว้ยจ านวนหุ้น จะไดเ้ป็นมูลค่าหุ้นตามบญัชี จากงบการเงินรวม
ของ PR ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายการ 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (440.90) 
ส ารองตามกฎหมาย - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ PR 559.10 

จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น) 10.00 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ 100.00 
มูลค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น 55.91 

การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีน้ีสะทอ้นฐานะทางการเงินของ PR ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น โดยไม่ได้
สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนัรวมทั้งยงัไม่ไดส้ะทอ้นความสามารถในการท าก าไรของ PR ในอนาคต 

จากการประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชีจะไดร้าคาหุน้ของ PR เท่ากบั 55.91 บาทต่อหุน้ 

3.1.3 วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีน้ีเป็นการน าสินทรัพยร์วมหักดว้ยหน้ีสินรวมของ PR  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
พร้อมทั้งปรับปรุงดว้ยภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) รวมถึง
ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดตามราคาตลาดของสินทรัพยถ์าวรท่ีมีการประเมินโดยบริษทัประเมินราคาอิสระ และมูลค่าตามราคา
ตลาดของหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ จากนั้นน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมดของ PR  

ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของโครงการ Park 24 เลขท่ี 2017/293 ฉบบัลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
(“รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น”) ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทั อเมริกนั แอพ๊เพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั (“ผูป้ระเมินราคา
อิสระ”) ผูป้ระเมินอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการ Park 24 เท่ากบั 9,073 ลา้นบาทตามวิธีรายได้ ทั้ งน้ี  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานสมมติฐานดงักล่าวแลว้พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานของ
บริษทัฯ สมมติฐานของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีให้ความเห็นกบัคณะกรรมการของบริษทัฯ และสมมติฐานของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระตามรายงานฉบับน้ีอย่างมีนัยส าคญั (ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาสมมติฐานของผูป้ระเมินราคาอิสระไดใ้น
เอกสารแนบ 2) อยา่งไรก็ตามราคาประเมินดงักล่าวตามวิธีดงักล่าวตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่โครงการดงักล่าวถูกพฒันาจน
แลว้เสร็จ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัโครงการ Park 24 ยงัคงอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างราคาประเมินตามวิธีดงักล่าวจึงไม่อาจน ามา
เปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยต์ามบัญชีซ่ึงจัดอยู่ในประเภทตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยไ์ดโ้ดยตรง ท่ี
ปรึกษาทาการเงินอิสระจึงไม่ได้ใชมู้ลค่าประเมินโดยวิธีรายไดด้ังกล่าวไปใชใ้นการค านวณมูลค่าหุ้นของ PR ตามวิธี
ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 

อยา่งไรก็ดี ในรายงานฉบบัเดียวกนัน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระไดน้ าเสนอราคาประเมินมูลค่าโครงการ Park 24 อีกวิธี 
คือ วธีิตน้ทุน โดยแบ่งการประเมินมูลค่าออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินมูลค่าท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
จะประเมินมูลค่าท่ีดินโดยการเปรียบเทียบกบัการตกลงซ้ือขายในช่วงท่ีผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจุบนัของ
ท่ีดินท่ีมีลกัษณะและคุณประโยชน์คลา้ยคลึงกบัท่ีดินท่ีจะประเมินมูลค่าในคร้ังน้ี ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินมูลค่าส่ิงปลูก
สร้าง ซ่ึงเร่ิมจากการค านวณตน้ทุนมูลค่าทดแทนใหม่ (Replacement Cost) ซ่ึงไดจ้ากขอ้มูลค่าก่อสร้างมาตรฐานของสมาคม
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยจากแบบท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ และส่วนท่ี 3 เป็นการประเมินระบบอาคาร ซ่ึงเป็น
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การประเมินมูลค่าโดยอาศยัขอ้มูลตน้ทุนของการไดม้าซ่ึงอุปกรณ์ระบบต่างๆ และวนัท่ีไดม้า จากนั้นปรับตน้ทุนการไดม้า
ดงักล่าวดว้ยอตัราเงินเฟ้อตามท่ีมาของอุปกรณ์แต่ละประเภทและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่วธีิการประเมินดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการทัว่ไปของการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และเป็นวีธีการท่ีเหมาะสมกวา่ท่ีจะ
น ามาใช้ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีของ PR ซ่ึงจัดอยู่ในประเภทต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยไ์ด ้

ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์นโครงการ Park 24 ตามวีธีตน้ทุนดงักล่าว มีมูลค่าเท่ากบั 7,329.00 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีมูลค่าสูงกวา่สินทรัพยใ์นโครงการ Park 24 ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นงบการเงินของ PR 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีมีมูลค่าเท่ากบั 6,955.64 ลา้นบาท อยูเ่ป็นจ านวน 373.36 ลา้นบาท โดยการประเมินมูลค่า
สินทรัพยโ์ดยวิธีดงักล่าวเป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินและราคาค่าก่อสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบั
สินทรัพยใ์นโครงการ Park 24 ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เป็นวิธีท่ีสามารถสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของทรัพยสิ์น
ตามบญัชีไดดี้กวา่ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจะใชร้าคายติุธรรมของสินทรัพยโ์ดยวิธีตน้ทุนดงักล่าวมาใชใ้นการ
ค านวณราคาหุน้สามญัของ PR ตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

สินทรัพยร์วม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 7,310.56 
หกั หน้ีสินรวม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) (6,751.46) 
บวก ส่วนเพ่ิมจากการตีมูลค่าสินทรัพย ์ 373.36 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลงัปรับปรุง 932.46 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 10.00 
ราคาหุ้นตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 93.25 

ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีน้ีเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพยต์ามราคาตลาดสุทธิในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
เท่านั้น มิไดค้  านึงถึงผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

จากการประเมินมูลค่าหุน้ของ PR โดยวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีจะไดร้าคาหุน้ของ PR เท่ากบั 93.25 บาทต่อหุน้ 

3.1.4 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV) 

การประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นการน ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ  PR  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามขอ้ 3.1.2 ซ่ึงเท่ากบั 55.91 บาทต่อหุ้น มาคูณกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 
(P/BV) ของบริษทัอา้งอิงซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
จ านวน 12 บริษทั ท่ีประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายในท าเลท่ีมี
ศกัยภาพท่ีสามารถเปรียบเทียบกบัโครงการ Park 24 ของ PR ได ้และเป็นบริษทัท่ีมีสินทรัพยต์ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
(เม่ือก่อสร้างโครงการ Park 24 แลว้เสร็จ PR จะมีสินทรัพยร์วมประมาณ 10,000 ลา้นบาท) และมีรายไดจ้ากการขาย
โครงการหอ้งชุดพกัอาศยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษัท  ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 
(1) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ANAN 
(2) บริษทั เอเช่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    AP 
(3) บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) GLAND 
(4) บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  LPN 
(5) บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) MJD 
(6) บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  NOBLE 
(7) บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) PACE 
(8) บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) PF 
(9) บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) PSH 
(10) บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  SC 
(11) บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  SIRI 
(12) บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  SPALI 

 
ตัวย่อ ลกัษณะธุรกิจ 

ANAN ANAN ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัและโครงการบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเป็นผูพ้ฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัภายใตช่ื้อ “แอชตนั” “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซ่ึงมีความ
ทนัสมยั และเนน้รูปแบบการใชชี้วติรวมทั้งลูกคา้ท่ีเนน้ความสะดวกสบายและง่ายในการเดินทางซ่ึงเช่ือมโยงกบั
รถไฟฟ้า 

AP AP พฒันาโครงการบา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในท าเลศกัยภาพในเขตชุมชนเมืองศูนยก์ลาง
ทางธุรกิจ ใกลร้ะบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า แนวเส้นท างคมนาคม สามารถเดินทางไดส้ะดวก 

GLAND GLAND มุ่งเนน้การพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัประเภทบา้นเด่ียวและอาคารชุดพกัอาศยั และโครงการเชิงพาณิชย์
ในรูปแบบอาคาร ส านักงานและพ้ืนท่ีคา้ปลีกท่ีมีคุณภาพเพ่ือขายหรือให้เช่าแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามแต่ละ
ระดบัราคาและความตอ้งการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มลูกคา้ โดยในปี 2559 GLAND 
มีรายไดร้้อยละ 47 จากการขายหอ้งชุด 

LPN LPN ประกอบธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขาย มุ่งเน้นการพฒันาอาคารชุด
พกัอาศยัส าหรับผูท่ี้มีรายไดร้ะดบักลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั (Focus Strategy) ซ่ึงต่อมาในปี 2560 
LPN ไดข้ยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผูมี้รายไดร้ะดบักลาง-ล่างถึงบน โดยในปี 2559 LPN มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 95 
จากการขายหอ้งชุด 

MJD MJD ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโครงการอาคารชุดท่ีพกัอาศยัเพื่อขาย ทั้งประเภท High Rise 
และ Low Rise โดยเนน้การพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณท าเลท่ี มีศกัยภาพใกล้
แหล่งคมนาคมทีส าคญั เช่น แนวเส้นทางรถไฟฟ้า หรือยา่นธุรกิจ/ท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัๆ รวมทั้งการพฒันาโครงการ
อาคารชุดในต่างจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์(หัวหิน) จงัหวดัชลบุรี(พทัยา) 
เป็นตน้ โดยในปี 2559 MJD มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 92 จากการขายหอ้งชุด 

NOBLE NOBLE ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
ท่ีดินเปล่า บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ อาคารชุดพกัอาศยั ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยในปี 2559 NOBLE มีรายได้
ประมาณร้อยละ 96 จากการขายหอ้งชุด 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 42 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ตัวย่อ ลกัษณะธุรกิจ 

PACE บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูน้ าในธุรกิจพฒัน าอสังหาริมทรัพยแ์ละไลฟ์สไตล์
ครบวงจรระดบัไฮเอนด์ เน้นงานดีไซน์และมาตรฐานดา้นคุณภาพบนท าเลท่ีตั้งท่ีดีมีศักยภาพ โดยในปี 2559 
PACE มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 25 จากการขายห้องชุดในโครงการมหานคร ท่ีเร่ิมทยอยโอนกรรมสิทธ์ิตั้งแต่ 
ไตรมาสท่ี 2/2559 

PF PF ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และ
อาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขายเป็นหลกั โดยในปี 2559 PF มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 33 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการมาจากการขายหอ้งชุด 

PSH PSH ประกอบธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยด าเนินการผา่น บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีบริษทัย่อย โดยใน
ปี 2559 PSH มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 30 จากการขายหอ้งชุด 

SC SC ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยโ์ครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวและอาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือ
ขายเป็นหลกั โดยในปี 2559 SC มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 41 มาจากการขายหอ้งชุด 

SIRI SIRI ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยโ์ครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ และอาคาร
ชุดพกัอาศยัเพื่อขายเป็นหลกั โดยในปี 2559 SIRI มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 56 มาจากการขายหอ้งชุด 

SPALI SPALI ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้ งบ้านเด่ียว ทาวน์โฮม บา้นแฝด อาคารชุด อาคาร
ส านกังาน รีสอร์ท และโรงแรม โดยในปี 2559 SPALI มีรายไดป้ระมาณร้อยละ 42 มาจากการขายหอ้งชุด 

ค่าเฉล่ีย P/BV ของบริษทัจดทะเบียนท่ีน ามาใช้อา้งอิงจ านวน 12 บริษทัขา้งตน้ ยอ้นหลงั 1 เดือน 3 เดือน  
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นบัยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือย่อ 
หลกัทรัพย์ 

ช่วงเวลา 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
1 เดือน 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
3 เดือน 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
6 เดือน 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
9 เดือน 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
12 เดือน 

ANAN 1.4465 1.5010 1.5983 1.6070 1.6051 
AP 1.2355 1.2017 1.2276 1.2391 1.2341 

GLAND 1.3480 1.4017 1.4455 1.4624 1.4662 
LPN 1.3785 1.4067 1.4204 1.3996 1.4709 
MJD 0.7490 0.7332 0.7430 0.7456 0.7302 

NOBLE 1.4919 1.6407 1.9252 1.9505 1.9389 
PACE1/ 7.8648 7.3568 6.1815 6.1604 5.9800 

PF 0.6762 0.6778 0.6501 0.6443 0.6363 
PSH 1.3657 1.3742 1.3744 N/A N/A 
SC 0.9895 1.0427 1.0427 1.0366 1.0327 

SIRI 1.0471 1.0356 0.9947 0.9685 0.9544 
SPALI 1.8395 1.8724 1.8968 1.8805 1.8812 
ค่าเฉลีย่1/ 1.2334 1.2625 1.3017 1.2934 1.2950 

ท่ีมา: www. setsmart.com 
หมายเหตุ: 1/ ไม่รวม P/BV ของ PACE ในการค านวณค่าเฉล่ียเน่ืองจากมีค่าแตกต่างจากบริษทัอ่ืนมาก 
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การประเมินโดยวธีิน้ีมีสูตรค านวณดงัน้ี 

มูลค่าหุน้ของ PR  = P/BV Ratio ของกลุ่มบริษทัอา้งอิง × มูลค่าตามบญัชีของ PR ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สรุปการประเมินราคาหุน้ของ PR  ตามวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

ค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 
ค่า P/BV อ้างองิ 

(เท่า) 

มูลค่าตามบัญชีของ PR  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาหุ้น PR 
(บาทต่อหุ้น) 

ค่า P/BV เฉล่ียยอ้นหลงั 1 เดือน 1.2334 55.91 68.96 
ค่า P/BV เฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 1.2625 55.91 70.59 
ค่า P/BV เฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 1.3017 55.91 72.78 
ค่า P/BV เฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 1.2934 55.91 72.31 
ค่า P/BV เฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 1.2950 55.91 72.40 

การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีจะสะทอ้นผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ PR  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
โดยไม่สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั รวมทั้งมิไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

จากการประเมินตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี จะไดมู้ลค่าหุ้นของ PR อยู่ระหว่าง 68.96 – 72.78 
บาทต่อหุน้ 

3.1.5 วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach : P/E) 

เน่ืองจาก PR มีผลประกอบการส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นขาดทุนสุทธิ จึงไม่
สามารถประเมินมูลค่าหุน้ของ PR โดยวธีิน้ีได ้

3.1.6 วิธีอัตราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือมราคา (EV/EBITDA) 

เน่ืองจาก PR มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ติดลบ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ของ PR โดยวธีิน้ีได ้

3.1.7 วิธีมลูค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีน้ี เป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลการด าเนินงานของ PR ในอนาคต โดยการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิดว้ยอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณหาอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพ่ือใชเ้ป็นอตัราส่วนลดและ
ค านวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562) ทั้งน้ี โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานวา่ PR ยงัคงสามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในปัจจุบนั อีกทั้งไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ  PR โดยอา้งอิงขอ้มูล และสมมติฐาน 
ท่ีไดรั้บจากบริษทั และ PR รวมถึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
พิจารณาหาราคายติุธรรมของหุน้ของ PR เพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท่ีบริษทัจะซ้ือหุ้นสามญัของ PR จ านวน 10,000,000 
หุน้จาก จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ PR จ านวน 3 ราย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ (1) บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน 
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จ ากดั (“PBCH”) จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ PR (2) บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั (“PNC”) จ านวน 2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.99999 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR และ (3) นายธงชยั บุศราพนัธ์ จ านวน  
1 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PR ใน
คร้ังน้ีเท่านั้น และไม่สามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงนอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้อีกดว้ย 

ทั้งน้ี หากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ PR รวมทั้งสถานการณ์
ภายในของ PR มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานท่ีก าหนด มูลค่าหุน้ท่ีประเมินไดต้ามวธีิน้ีจะไม่สามารถ
ใชอ้า้งอิงได ้ 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการจดัท าประมาณการในคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(ก) รายได้จากการขายห้องชุด 

โครงการ Park 24 ตั้งอยูร่ะหวา่งซอยสุขมุวทิ 22 และซอยสุขมุวทิ 24 บนพ้ืนท่ีขนาด 12 – 1 – 36 ไร่ ประกอบดว้ย
อาคารหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 5 อาคาร (อาคาร B – F) และอาคารเชิงพาณิชย ์1 อาคาร (อาคาร A) โดยแบ่งการพฒันา
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

โครงการระยะท่ี 1 (เฉพาะอาคารชุดพกัอาศยั B และ C) 

ประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยัจ านวน 2 อาคาร มีพ้ืนท่ีรวม 31,425 ตารางเมตร มีมูลค่าตามราคาขายทั้งส้ิน 5,907 
ลา้นบาท โดยมีพ้ืนท่ีท่ีขายไปแลว้จ านวน 26,180 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่า 4,538 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  
พืน้ที่  
(ตร.ม.) 

มูลค่าตาม 
ราคาขาย  

(ล้านบาท) 

ราคาต่อ ตร.ม. 
(บาทต่อตร.ม.) 

มูลค่าเงนิดาวน์
คงเหลือตาม

สัญญาตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือใน
วนัรับโอน  
(ล้านบาท) 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 25601/ 26,180 4,538 173,338 67 3,796 

ลูกคา้ทัว่ไป 24,667 4,237 171,768 67 3,585 

นกัลงทุน2/ 1,513 301 198,942 - 211 

ห้องชุดคงเหลือ3/ 5,245 1,369 261,010 - 1,369 

รวมทั้งส้ิน 31,425 5,907 187,971 67 5,165 

คงเหลือกระแสเงสิดรับสุทธิตั้งแต่วนัที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป จ านวน 5,232 
หมายเหตุ 1/ ประมาณการของห้องชุดท่ีขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นการประมาณการตามสัญญาซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 2/ ลูกคา้ท่ีเป็นนกัลงทุน หมายถึง ลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนรายหน่ึงซ่ึงท าสัญญาซ้ือห้องชุดจาก PR ในลกัษณะซ้ือเหมา เพ่ือน าไปขายต่อ

ให้กบัลูกคา้ของนกัลงทุนดงักล่าวต่ออีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี ลูกคา้นกัลงทุนมีเง่ือนไขในการวางเงินมดัจ าและเงินดาวน์เทียบเคียงได้
กบัเง่ือนไขท่ี PR ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

 3/ ประมาณการห้องชุดคงเหลืออา้งอิงจากราคาขาย (Price List) ในปัจจุบนั  

ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิของหอ้งชุดท่ีขายก่อน 1 มกราคม 2560 PR และบริษทัฯ ประเมินวา่จะสามารถเร่ิม 
โอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปไดใ้นเดือนสิงหาคม 2560 จนส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2561 ส่วนการโอนให ้
นกัลงทุนคาดวา่จะเกิดข้ึนในเดือนธนัวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 เน่ืองจากเป็นการโอนจ านวนมากตอ้งใชเ้วลาใน
การตรวจสอบความเรียบร้อยของหอ้งชุดและการจดัเตรียมเงินทุน 
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PR มีแผนท่ีจะเปิดขายหอ้งชุดคงเหลือของโครงการระยะท่ี 1 ในเดือนสิงหาคม 2560 น้ี ในลกัษณะหอ้งชุดสร้าง
เสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงคาดวา่การอนุมติัสินเช่ือส าหรับลูกคา้น่าจะรวดเร็วยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยผ์ูส้นบัสนุน
โครงการยงัเสนอท่ีจะอนุมติัวงเงินกูใ้หแ้ก่ลูกคา้ในอตัราร้อยละ 100 ของราคาขาย ดงันั้น การขายหอ้งชุดคงเหลือดงักล่าวจึง
ไม่มีระยะผอ่นเงินดาวน์ แตเ่ป็นการรับเงินทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

  

2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 2560                          
กระแสเงินสดรับจากเงินดาวน์คงเหลือ
ตามสญัญา (ลา้นบาท) 11 11 11 11 11 11 1 1 0 0 0 - 

ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ 
            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - - 16.7% 16.7% 16.7% 10.0% 10.0% 

นกัลงทุน - - - - - - - - - - - 50.0% 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - - 598 598 598 359 359 

นกัลงทุน - - - - - - - - - - - 105 

ห้องชุดคงเหลือ 
            ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ  - - - - - - - 16.7% 16.7% 16.7% 10.0% 10.0% 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) - - - - - - - 228 228 228 137 137 

 

  

2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป                         
กระแสเงินสดรับจากเงินดาวน์คงเหลือ
ตามสญัญา (ลา้นบาท) - - - - - - - - - - - - 

ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ 
            ลูกคา้ทัว่ไป 10.0% 10.0% 10.0% - - - - - - - - - 

นกัลงทุน 50% - - - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป 359 359 359 - - - - - - - - - 

นกัลงทุน 105 - - - - - - - - - - - 

ห้องชุดคงเหลือ 
            ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ  10.0% 10.0% 10.0% - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 137 137 137 - - - - - - - - - 
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โครงการระยะท่ี 2 (อาคารชุดพกัอาศยั D E และ F)  

ประกอบด้วยอาคารชุดพกัอาศยัจ านวน 3 อาคาร มีพ้ืนท่ีรวม 45,865 ตารางเมตร มีมูลค่าตามราคาขายทั้ งส้ิน 
11,196 ลา้นบาท โดยมีพ้ืนท่ีท่ีขายไปแลว้จ านวน 29,179 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่า 6,422 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  
พืน้ที่  
(ตร.ม.) 

มูลค่าตาม 
ราคาขาย  

(ล้านบาท) 

ราคาต่อ ตร.ม. 
(บาทต่อตร.ม.) 

มูลค่าเงนิดาวน์
คงเหลือตาม

สัญญาตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือใน
วนัรับโอน  
(ล้านบาท) 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 25601/ 29,179 6,422 220,090 369 5,032 

ลูกคา้ทัว่ไป2/ 8,668 2,014 232,349 206 1,726 

นกัลงทุน 20,511 4,408 214,909 162 3,306 

ห้องชุดคงเหลือ3/ 16,686 4,774 286,108 449 4,325 

ขายก่อนพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 7,852 2,247 286,108 4/449 1,797 

ขายหลงัพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 8,834 2,527 286,108 - 2,527 

รวมทั้งส้ิน 45,865 11,196 244,108 818 9,357 

คงเหลือกระแสเงสิดรับสุทธิตั้งแต่วนัที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป จ านวน 10,175 

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการของห้องชุดท่ีขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นการประมาณการตามสัญญาซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 2/ ลูกคา้ท่ีเป็นนกัลงทุน หมายถึง ลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนรายหน่ึงซ่ึงท าสัญญาซ้ือห้องชุดจาก PR ในลกัษณะซ้ือเหมา เพ่ือน าไปขายต่อ

ให้กบัลูกคา้ของนกัลงทุนดงักล่าวต่ออีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี ลูกคา้นกัลงทุนมีเง่ือนไขในการวางเงินมดัจ าและเงินดาวน์เทียบเคียงได้
กบัเง่ือนไขท่ี PR ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

 3/ ประมาณการห้องชุดคงเหลืออา้งอิงจากราคาขาย (Price List) ในปัจจุบนั  
 4/ ปัจจุบนัยงัไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายเป็นเพียงการประเมินจากนโยบายท่ีจะขายห้องชุดของ PR โดยลูกคา้ตอ้งวางเงินในวนั 

ท าสญัญา และผอ่นดาวน์ในอตัราร้อยละ 5 และร้อยละ 15 ของมูลค่าสญัญา ตามล าดบั 

การโอนกรรมสิทธ์ิของหอ้งชุดท่ีขายก่อน 1 มกราคม 2560 PR และบริษทัฯ ประเมินวา่จะสามารถเร่ิม 
โอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปไดใ้นเดือนกรกฎาคม 2561 จนส้ินสุดในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 ส่วนการโอนให ้
นกัลงทุนคาดวา่จะเกิดข้ึนในเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 เน่ืองจากเป็นการโอนจ านวนมากตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหอ้งชุดและการจดัเตรียมเงินทุน 

PR มีแผนท่ีจะเปิดขายหอ้งชุดคงเหลือของโครงการระยะท่ี 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 คือ การขายก่อนเดือนกรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นเดือนท่ีเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดของโครงการ
ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการขายหอ้งท่ียงัไม่แลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถท าสญัญาจะซ้ือจะขายโดยตอ้งวางเงินค่า 
ท าสญัญาร้อยละ 5 และ และผอ่นดาวน์ร้อยละ 15 ไดจ้นกระทัง่ถึงวนัท่ีหอ้งชุดพร้อมจะโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนกรกฎาคม 
2561  

ระยะท่ี 2 คือ การขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ซ่ึงเป็นการขายในลกัษณะหอ้งชุดสร้างเสร็จ 
พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ และเช่นเดียวกบัโครงการระยะท่ี 1 ธนาคารพาณิชยผ์ูส้นบัสนุนโครงการยงัเสนอท่ีจะอนุมติัวงเงินกู้
ใหแ้ก่ลูกคา้ในอตัราร้อยละ 100 ของราคาขาย ดงันั้น การขายหอ้งชุดคงเหลือดงักล่าวจึงไม่มีระยะผอ่นเงินดาวน์ แต่เป็นการ
รับเงินทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
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2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 
            กระแสเงินสดรับจากเงินดาวน์คงเหลือ

ตามสญัญา (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

นกัลงทุน 7 7 7 7 93 4 3 3 3 3 3 3 
ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 
นกัลงทุน - - - - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 

นกัลงทุน - - - - - - - - - - - - 
ห้องชุดคงเหลือ 

            ขายก่อนเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 
            ร้อยละของการขาย - - - - - - - 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 

เงินท าสญัญา (ร้อยละ 5 ของราคาขาย) - - - - - - - 7 7 7 7 7 
เงินดาวน์ (ร้อยละ 15 ของราคาขาย) - - - - - - - 2 4 6 9 12 
ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) - - - - - - - - - - - - 
ขายหลงัเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) - - - - - - - - - - - - 

 

 

2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 
            กระแสเงินสดรับจากเงินดาวน์คงเหลือ

ตามสญัญา (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป 11 11 11 11 11 11 - - - - - - 

นกัลงทุน 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 
ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - 16.7% 16.7% 16.7% 10.0% 10.0% 10.0% 
นกัลงทุน - - - - - - - - - 16.7% 16.7% 16.7% 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - 288 288 288 173 173 173 

นกัลงทุน - - - - - - - - - 551 551 551 
ห้องชุดคงเหลือ 

            ขายก่อนเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 
            ร้อยละของการขาย 2.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% - - - - - - 

เงินท าสญัญา (ร้อยละ 5 ของราคาขาย) 7 14 14 14 14 14 - - - - - - 
เงินดาวน์ (ร้อยละ 15 ของราคาขาย) 16 24 34 49 70 112 - - - - - - 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 48 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

 

2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ - - - - - - 16.7% 16.7% 16.7% 10.0% 10.0% 10.0% 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) - - - - - - 300 300 300 180 180 180 
ขายหลงัเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ - - - - - - 5.9% 5.9% 5.9% 7.5% 2.3% 2.3% 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) - - - - - - 281 281 281 356 111 111 

 

 

2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ห้องชุดที่ขายก่อน 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 
            กระแสเงินสดรับจากเงินดาวน์คงเหลือ

ตามสญัญา (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 

นกัลงทุน - - - - - - - - - - - - 
ร้อยละของการโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ลูกคา้ทัว่ไป 10.0% 10.0% - - - - - - - - - - 
นกัลงทุน 16.7% 16.7% 16.7% - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 
            ลูกคา้ทัว่ไป 173 173 - - - - - - - - - - 

นกัลงทุน 551 551 551 - - - - - - - - - 
ห้องชุดคงเหลือ 

            ขายก่อนเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 
            ร้อยละของการขาย - - - - - - - - - - - - 

เงินท าสญัญา (ร้อยละ 5 ของราคาขาย) - - - - - - - - - - - - 
เงินดาวน์ (ร้อยละ 15 ของราคาขาย) - - - - - - - - - - - - 
ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ 10.0% 10.0% - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 180 180 - - - - - - - - - - 
ขายหลงัเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ 

            ร้อยละการโอนกรรมสิทธ์ิ 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 
กระแสเงินสดรับจากการโอน (ลา้นบาท) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 - - 

(ข) รายได้จากการขายอาคาร A 

อาคาร A เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นเชิงพาณิชย ์เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีร้านคา้ในการให้บริการแก่ผูพ้กัอาศยัใน
โครงการ ทั้งน้ี PR มีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายอาคารดงักล่าวออกไปโดยคาดวา่จะสามารถจ าหน่ายอาคารดงักล่าวออกไปได้
ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ในราคา 206 ลา้นบาท และคาดว่าจะไดรั้บมดัจ าทนัทีจ านวน 82 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือ
จ านวน 124 ลา้นบาท จะไดรั้บเงินในเดือนมีนาคม 2562 
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(ค) ต้นทุนค่าก่อสร้าง 

การพฒันาโครงการ Park 24 ทั้ง 2 ระยะ ใชเ้งินในการก่อสร้างรวมกนัทั้งส้ินจ านวน 5,319.76 ลา้นบาท ทั้งน้ี PR 
ใชเ้งินค่าก่อสร้างไปแลว้ 2,229.28 ลา้นบาท คงเหลือเงินค่าก่อสร้างท่ีตอ้งช าระตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป
จ านวน 3,090.48 ลา้นบาท ซ่ึงช าระตามความคืบหนา้ของงานก่อสร้างตามรายละเอียดดงัน้ี  

ล้านบาท 
2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการระยะท่ี 1 57 46 60 51 57 104 91 76 71 69 68 67 
โครงการระยะท่ี 2 32 44 54 60 62 100 102 146 124 125 90 148 
รวมทั้งส้ิน 89 90 113 111 118 204 192 223 195 194 159 215 

 

ล้านบาท 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการระยะท่ี 1 64 - - - - - - - - - - - 
โครงการระยะท่ี 2 156 145 142 121 113 92 70 61 58 58 55 51 
รวมทั้งส้ิน 220 145 142 121 113 92 70 61 58 58 55 51 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เท่ากบัร้อยละ 3.3 ของราคาขาย ช าระในวนัท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพยสิ์น เท่ากบัร้อยละ 1 ของราคาขาย ช าระในวนัท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
 ค่าธรรมเนียมนายหน้า เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการว่าจา้งนายหนา้ขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายห้องชุดของ

โครงการ รวมถึงการขายหอ้งชุดใหก้บันกัลงทุน โดยเป็นไปตามสญัญาวา่จา้งนายหนา้และสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุดกบันกัลงทุนซ่ึงคิดค่าธรรมเนียมนายหนา้ในอตัราระหวา่งร้อยละ 10 – 17 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงจะ
ทยอยช าระใหก้บันายหนา้และนกัลงทุนตามสดัส่วนของเงินท่ี PR ไดรั้บจริงจากลูกคา้ 

 ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้างท่ี 
PR ท ากบับุคคลภายนอก 

 ค่าใชจ่้ายในค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่เป็นค่าส่ือโฆษณาเป็นหลกั ซ่ึงค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเป็น
การประมาณการค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือนตามแผนโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีทั้ง PR และบริษทัฯ เห็นชอบ
ร่วมกนั 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารทัว่ไปของ PR ซ่ึงปัจจุบนั PR วา่จา้งบริษทัใหญ่เพ่ือช่วย
ในการบริหารทัว่ไปรวมถึงท าบญัชีโดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้นของ PR ไดท้นัภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะลดลงเหลือเดือนละ  
1 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯจะเป็นผูใ้หบ้ริการเอง ซ่ึงประเมินจากค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีบริษทัฯคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจริงภายหลงัจากท่ีเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี 

 ค่าใชจ่้ายของนิติบุคคลอาคารชุด ประเมินไวท่ี้เดือนละประมาณ 1 ลา้นบาท เร่ิมมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีก็ต่อเม่ือ
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดในเดือนสิงหาคม 2560 
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 ค่าส่งเสริมการขาย เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โปรแกรมอยูฟ่รี 1 ปี การจบั
ฉลากออกรางวลั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรายการส่งเสริมการขายท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ในอดีต (เกิดก่อน 1 มราคม 2560) 
และค านวณตามจ านวนเงินท่ี PR จะตอ้งจ่ายจริงตามภาระผกูพนัดงักล่าว 

 ค่าซ่อมบ ารุง เกิดจากการรับประกนัผลงานภายหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิ PR จะให้บริการซ่อมบ ารุงแก่ลูกคา้
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

ล้านบาท 
2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - - - - - - 31 31 31 18 23 
ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพยสิ์น - - - - - - - 9 9 9 6 7 
ค่าธรรมเนียนายหนา้ - 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 
ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 2 6 2 4 5 2 2 2 2 2 5 2 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ - - - - - 8 8 10 2 2 2 2 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุด - - - - - - - 1 1 1 1 1 
ค่าส่งเสริมการขาย - - - - - - - 12 12 12 12 12 
ค่าซ่อมบ ารุง (ไม่คิดค่าใชจ่้าย 1 ปี หลงัโอน
กรรมสิทธ์ิ) - - - - - - - 1 1 1 1 1 

 

ล้านบาท 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23 18 18 - - - 33 33 33 50 42 42 
ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพยสิ์น 7 6 6 - - - 10 10 10 15 13 13 
ค่าธรรมเนียนายหนา้ 1 1 - - - 1 1 1 1 3 2 1 
ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 2 2 2 2 10 10 13 3 3 3 3 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุด 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าส่งเสริมการขาย 12 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ค่าซ่อมบ ารุง (ไม่คิดค่าใชจ่้าย 1 ปี หลงัโอน
กรรมสิทธ์ิ) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 

ล้านบาท 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42 42 28 4 4 4 4 4 4 4 - - 
ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพยสิ์น 13 13 8 1 1 1 1 1 1 1 - - 
ค่าธรรมเนียนายหนา้ 1 1 1 - - - - - - - - - 
ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 1 1 1 1 - - - - - - - - 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุด 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 
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ล้านบาท 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ค่าส่งเสริมการขาย 5 - - - - - - - - - - - 
ค่าซ่อมบ ารุง (ไม่คิดค่าใชจ่้าย 1 ปี หลงัโอน
กรรมสิทธ์ิ) 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

(จ) เงินคืนค่าประกันสัญญา 

เน่ืองจาก PR มีการขายหอ้งชุดจ านวนหน่ึงให้กบันกัลงทุนรายหน่ึงในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั เพ่ือเป็นหลกัประกนั
ให้นกัลงทุนรายดงักล่าวปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา PR จึงก าหนดให้นักลงทุนดงักล่าวมีการวางเงินประกนัสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของมูลค่าสัญญา ทั้ งน้ี เงินประกันสัญญาคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนเท่ากับ  
19 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการช าระคืนให้กบันกัลงทุนดงักล่าวตามสัดส่วนท่ี PR ไดรั้บเงินมดัจ าหรือเงินดาวน์ตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล้านบาท 
2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เงินคืนค่าประกนัสญัญา - 2 2 2 2 2 2 7 - - - - 

จากสมมติฐานในการจัดท าประมาณการทางการเงินตามรายละเอียดข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ไดค้  านวณหากระแสเงินสดจากการด าเนินงานและค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากประมาณการผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินในระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) ดว้ยอตัราส่วนลด  
ซ่ึงค านวณจากตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ในแต่ละงวดประมาณ
การท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 6.86 - 8.71 ต่อปี โดยมีสูตรการค านวณ WACC ดงัน้ี 

WACC = Kd (1-t)(D/V) + Kps(PS/V) + Ke(E/V) 
 
Kd = อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.275 ต่อปี (MLR-2%) 
Kps = อตัราเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 9 ต่อปี 
Ke = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.68 - 36.69 ต่อปี 
t = ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20  
D = รวมหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ ส้ินงวดตามประมาณการ 
PS = รวมส่วนของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ ส้ินงวดตามประมาณการ 
E = รวมส่วนของผูถื้อหุน้สามญั ณ ส้ินงวดตามประมาณการ 
V = D + E + PS 
D/V = อตัราส่วน D/V ในแต่ละปีประมาณการระหวา่งร้อยละ 0.00 - 87.53  
PS/V = อตัราส่วน PS/V ในแต่ละปีประมาณการระหวา่งร้อยละ 5.27 - 10.29  
E/V = อตัราส่วน E/V ในแต่ละปีประมาณการระหวา่งร้อยละ 7.20 - 93.84  
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การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) : 

Ke  = Rf + (Rm - Rf) 

โดยท่ี Risk Free Rate 
(Rf) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง  จาก www.thaibma.or.th  
ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 3.69 ต่อปี อตัราดงักล่าวเป็นอตัรา
ผลตอบแทนท่ีอา้งอิงการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
สะทอ้นภาวะการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ไดดี้กวา่การใชข้อ้มูลระยะสั้น 

 Beta () ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัราคาปิด
ของบริษัทท่ีใช้อ้างอิง โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงค่า Beta ของบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 12 บริษัท (โดยอ้างอิงข้อมูลเป็นราย
สัปดาห์จาก Bloomberg ยอ้นหลงั 3 ปี นับยอ้นตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560  
เป็นตน้ไป) และน าค่า Beta ของบริษทัดงักล่าวมาปรับปรุงให้เป็น Unlevered Beta 
และปรับปรุงดว้ยประมาณการอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทั ณ วนัส้ินงวดตามประมาณการ ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.527 - 3.488 

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักท รัพย์แห่งประ เทศไทย               
เฉล่ียยอ้นหลงั 30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสะทอ้นภาวะการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ได้
ดีกวา่การใชข้อ้มูลในระยะสั้น (ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2530 – เดือนพฤษภาคม 2560) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 13.15 ต่อปี 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดสุทธิของ PR  ในปี 2560 – 2562 ไดด้งัน้ี 

ล้านบาท 
2560 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระแสเงินสดไดม้าจากการขายหอ้งชุดและอาคาร A 29 29 29 29 115 27 15 850 851 854 526 716 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการก่อสร้างโครงการ (89) (90) (113) (111) (118) (204) (192) (223) (195) (194) (159) (215) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการขายและบริหาร (8) (17) (13) (15) (16) (21) (21) (72) (60) (60) (47) (51) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการคืนเงินประกนัสญัญา - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (7) - - - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - - - - - (26) (36) (19) (27) 

กระแสเงินสดสุทธิของ PR (68) (80) (99) (99) (21) (200) (200) 548 570 563 301 424 

 

ล้านบาท 
2561 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระแสเงินสดไดม้าจากการขายหอ้งชุดและอาคาร A 638 548 558 77 98 140 871 868 868 1,260 1,014 1,014 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการก่อสร้างโครงการ (220) (145) (142) (121) (113) (92) (70) (61) (58) (58) (55) (51) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการขายและบริหาร (51) (37) (44) (12) (20) (21) (68) (57) (57) (81) (72) (68) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการคืนเงินประกนัสญัญา - - - - - - - - - - - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (27) (22) (21) 2 4 4 (79) (79) (80) (124) (104) (105) 

กระแสเงินสดสุทธิของ PR 340 344 352 (54) (31) 31 655 671 673 996 783 790 

 
 

http://www.thaibma.or.th/
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ล้านบาท 
2562 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระแสเงินสดไดม้าจากการขายหอ้งชุดและอาคาร A 1,014 1,014 786 111 111 111 111 111 111 111 - - 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการก่อสร้างโครงการ - - - - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการขายและบริหาร (68) (63) (44) (12) (11) (11) (6) (6) (6) (6) (1) (1) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการคืนเงินประกนัสญัญา - - - - - - - - - - - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (105) (106) (70) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) - - 

กระแสเงินสดสุทธิของ PR 841 845 671 91 92 92 96 96 96 96 (1) (1) 

จากตารางกระแสเงินสดในแต่ละปีขา้งตน้ สามารถค านวณหามูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของ PR ไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 

มูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสด 9,019 
บวก : เงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 29 
หกั : เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) (4,565) 
บวก : สินทรัพยภ์าษีอากรรอการตดับญัชี1/ 117 
บวก : ค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหนา้2/ 202 
หกั : เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน3/ (142) 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้รวมของ PR 4,660 
หกั : ส่วนของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ (ค านวณจากยอดเงินกูย้มืกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) (328) 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ PR 4,332 
จ านวนหุน้สามญัของ PR (ลา้นหุน้) 10 
ราคาหุน้ของ PR (บาทต่อหุน้) 433.20 
หมายเหตุ 1/ สินทรัพยภ์าษีอากรรอการตดับญัชีเป็นรายการท่ีเกิดจากการน าส่งภาษีจากยอดเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้แต่ในประมาณการไม่ได้

น าเอาภาษีท่ีน าส่งแลว้มาหกัออกจากรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจึงน ามาบวกกลบั 
 2/ PR มีการจ่ายค่าก่อสร้างล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้างซ่ึงตอ้งน ามาหกักลบกบัค่าก่อสร้างจ่ายท่ี PR จะตอ้งจ่ายตามท่ีสัญญาก าหนด 

อยา่งไรก็ตาม ตามประมาณการค านวณมูลค่าการก่อสร้างเต็มจ านวนตามงบประมาณการก่อสร้าง จึงตอ้งน ารายการดงักล่าวมา 
บวกกลบั 

 3/ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างซ่ึงจะตอ้งช าระให้ครบถ้วนหลงัจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 
จึงน ารายการดงักล่าวมาหกัออก 

จากการประเมินตามวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ จะไดมู้ลค่าหุน้สามญัของ PR เท่ากบั 433.20 บาทต่อ
หุน้ซ่ึงเป็นราคาในกรณีพ้ืนฐาน (Base Case)  

นอกจากน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่าหุ้น
สามญัของ PR เพ่ือให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) โดยปรับตวัแปรดงักล่าวเพ่ิมข้ึนและลดลงร้อยละ 10 ของกรณีฐาน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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การเปลีย่นแปลง Ke 
-10.0% 

Base Case 
0.0% 10.0% 

มูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้สามญั (ลา้นบาท)  4,399 4,332 4,265 
ราคาหุน้ของ PR (บาทต่อหุน้) 439.90 433.19 426.53 

จากตารางขา้งตน้พบว่า เม่ือท าการวิเคราะห์ความไวโดยการเปล่ียนแปลงค่า Ke จะไดมู้ลค่ามูลค่าส่วนของ 
ผูถื้อหุน้สามญัระหวา่ง 4,265 - 4,399 ลา้นบาท หรือคิดเป็นราคาหุน้สามญัของ PR ระหวา่ง 426.53 - 439.90 บาทต่อหุน้ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาซ้ือหุน้สามญัของ PR 

วธีิประเมินราคาหุ้น  
ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาซ้ือหุ้นสามัญ 
ของ PR   

(บาทต่อหุ้น)  

ราคาประเมินสูงกว่า/(ต ่ากว่า)ราคาซ้ือ 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด N/A 400.00 N/A N/A 

2. วิธีมูลค่าตามบญัชี 55.91 400.00 (344.09) (86.02) 

3. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 93.25 400.00 (306.75) (76.69) 

4. วิธีราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชี 68.96 - 72.78 400.00 (331.04) - (327.22) (82.76) - (81.81) 

5. วิธีราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น N/A 400.00 N/A N/A 

6. วิธีอตัราส่วน EV/EBITDA N/A 400.00 N/A N/A 

7. วิธีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิ 426.53 - 439.90 400.00 26.53 - 39.90 6.63 - 9.97 

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าหุน้สามญัของ PR 

ในกรณีน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถค านวณมูลค่าหุน้สามญัของ PR ตามวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market 
Value Approach) ไดเ้น่ืองจาก หุน้สามญัของ PR ไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดรอง อีกทั้งยงัไม่สามารถค านวณมูลค่าหุ้นของ 
PR ตามวิธีอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อราคาหุ้น และอตัราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีไดนิ้ติบุคคล 
เน่ืองจากในปี 2559 PR มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ และมีก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีไดนิ้ติบุคคลติดลบ  

อยา่งไรก็ตามท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยงัสามารถค านวณมูลค่าหุน้สามญัของ PR ได ้4 วธีิ โดยการประเมินราคา
หุน้ในแต่ละวธีิมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ซ่ึงสะทอ้นถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นจากการประเมินราคาหุ้นในแต่ละ
วธีิท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การประเมินราคาหุ้นตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะค านึงถึงฐานะการเงิน ณ เวลา
ขณะใดขณะหน่ึง ตามมูลค่าทรัพยสิ์นเงินลงทุนของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้นๆ โดยท่ี
ไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์ณ ช่วงเวลาปัจจุบนั รวมถึงไม่ไดส้ะทอ้นความสามารถ
ในการท าก าไรในอนาคต  

2. วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) สามารถสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิไดดี้กวา่
การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเป็นการน ามูลค่าตามบญัชีตามท่ีประเมินไดใ้นขอ้ 1  
มาปรับปรุงดว้ยรายการมูลค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้เป็นราคาตลาดหรือราคายติุธรรม เป็นตน้ แมว้่า 
วธีิน้ีจะเป็นวธีิท่ีดีกวา่มูลค่าหุน้ตามบญัชีเน่ืองจากมีการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพยใ์ห้เป็นปัจจุบนั แต่ก็เป็น



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 55 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

เพียงการวดัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ จุดใดจุดหน่ึงเท่านั้น ยงัไม่ไดส้ะทอ้นศกัยภาพในการท าก าไรของ PR 
ในอนาคต  

3. การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price-to-Book Value Ratio Approach)  
จะสะทอ้นผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ PR ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย
อตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบริษทัท่ีใชอ้า้งอิง ซ่ึงไม่สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั รวมทั้งมิได้
สะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

4. วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash flow Approach) เป็นวิธีท่ีค  านึงถึงการด าเนิน
ธุรกิจและผลการด าเนินงานในอนาคตของ PR ในอนาคต ซ่ึงเป็นการประเมินโดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของ PR ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการพฒันาอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อ
จ าหน่าย 

ดังนั้ น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นของ PR ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามวิธี 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash flow Approach) เป็นวิธีท่ีเหมาะสมเพราะเป็นวิธีท่ีค  านึง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณราคาหุ้น
สามญัดงักล่าวดว้ยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิมีมูลค่าเท่ากบั 426.53 - 439.90 บาทต่อหุน้ 

3.2 ความเหมาะสมและเง่ือนไขของการท ารายการ 

ในการท าสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวมีการก าหนดเง่ือนไขการช าระราคาค่าหุ้นสามญัของ PR จ านวน 10,000,000 
หุน้ โดยมีราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่าซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาทโดยแบ่งการช าระเงินออกเป็น  
2 ส่วน คือ  

(1) ช าระเป็นเงินสดในวนัท่ีท าการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์จ านวน 1,000 ลา้นบาท และ  

(2) ส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,000 ลา้นบาท ช าระเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีการอาวลัโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย โดยแบ่งการช าระออกเป็น 3 งวด คือ งวดท่ี 1 จ านวน 1,000 ลา้นบาท ช าระภายในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 
งวดท่ี 2 จ านวน 1,000 ลา้นบาท ช าระภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2561 และงวดท่ี 3 จ านวน 1,000 ช าระภายใน
วนัท่ี 2 เมษายน 2561  

การก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินตามรายละเอียดขา้งตน้เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวมี
มูลค่าเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง การทยอยช าระราคาตามเง่ือนไขดงักล่าวเป็นการลดภาระในการจดัหาเงินทุนของบริษทัฯ 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถใชก้ระแสเงินสดการด าเนินงานของบริษทัในอาคต และรวมถึงเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจาก PR จาก
การลงทุนในคร้ังน้ีเพ่ือน ามาช าระราคาค่าหุน้สามญัของ PR ใหก้บัผูข้ายได ้

ทั้งน้ี บริษทัฯมีแผนในการช าระค่าซ้ือหุน้ของ PR ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเป็นเงินสดและส่วนท่ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ให้กบัผูข้ายตามรายละเอียดขา้งตน้โดยใชแ้หล่งเงินทุนภายในท่ีเกิดจากการด าเนินการของบริษทัฯรวมถึงเงินปันผลท่ีจะ
ไดรั้บจาก PR 

นอกจากน้ี สัญญาดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ได้แก่ เง่ือนไขบังคับก่อน ก าหนดหลักประกันสัญญา  
การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ ขอ้ตกลงชดเชยค่าเสียหาย หนา้ท่ีภายหลงัการซ้ือขายหุ้นตามสัญญา และเหตุแห่งการเลิกสัญญา 
เป็นตน้ ซ่ึงการก าหนดเง่ือนไขต่างๆของสญัญาดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการทัว่ๆไปของสญัญาซ้ือขายหุน้ 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายดังกล่าวแลว้มีความเห็นว่า สัญญาซ้ือหุ้น
ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการและเป็นไปตามวธีิปฏิบติัโดยทัว่ไป จึงมีความเห็นวา่ เง่ือนไขการช าระเงินดงักล่าวเป็นเง่ือนไข
ท่ีมีความเหมาะสม 
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4. สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ PR จ านวน 10,000,000 หุน้ ในราคาซ้ือขายหุน้ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 4,000,000,000 บาทในคร้ังน้ีมี
ความสมเหตุสมผล  เน่ืองจากเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดอาคารชุดระดบับน ซ่ึง PR ก็เป็นผูพ้ฒันา
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบับนภายใตช่ื้อโครงการ Park 24 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ซอยสุขุมวิท 24 นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวยงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทัฯไดเ้รียนรู้จากกลุ่มผูบ้ริหารเดิมของ PR ซ่ึงจะตอ้งบริหารโครงการ Park 24 ต่อไปจนกวา่จะ
จบโครงการ และยงัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะตอ้งช่วยบริษทัพฒันาโครงการอาคารชุดระดบับนอีก 1 โครงการ ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองความ
ต่อเน่ืองและความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ระดบับนได ้  

ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัดีหลายประการ อาทิ การลดความเส่ียงในดา้นการก่อสร้างโครงการ เน่ืองจาก 
โครงการ Park 24 ระยะท่ี 1 มีความคืบหนา้ในการก่อสร้างค่อนขา้งมากและคาดวา่จะสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุด
ไดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2560 น้ี ส่วนงานก่อสร้างโครงการระยะท่ี 2 ก็มีความคืบหนา้ไปแลว้ประมาณร้อยละ 45 นอกจากน้ี 
โครงการ Park 24 ยงัมียอดจองโครงการคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าของตามราคาขายทั้งโครงการ ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียง
ในการขายโครงการได ้อีกทั้ง บริษทัฯยงัสามารถเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการลงทุนเพ่ือก่อสร้างโครงการใหม่ข้ึนมาเอง และการท ารายการในคร้ังน้ียงัถือเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนในการลทุนของ
บริษทัฯจากผลประกอบการของ PR ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักล่าวก็มีขอ้ดอ้ย ไดแ้ก่ การลงทุนคร้ังน้ีบริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง
จ านวน 4,000 ลา้นบาท แต่บริษทัฯก็บริหารจดัการโดยการทยอยแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆ เพ่ือลดภาระในการจดัหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือท ารายการในคร้ังน้ี นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมของบริษทัฯเพ่ิมสูงข้ึนในระยะตน้ แต่ภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ Park 24 รวมกบักระแสเงินสด
จากการขายโครงการของบริษัทฯเอง อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯก็จะลดลงเป็นล าดับ  
ทั้งน้ี ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในคร้ังน้ีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯยงัคงมีค่า 
ไม่เกิน 2 เท่าซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

ในดา้นราคาซ้ือหุน้สามญัของ PR ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมของหุน้สามญัของ PR 
มีราคาเท่ากบั 426.53 - 439.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,265 - 4,399 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาซ้ือขายใน
คร้ังน้ีท่ี 400 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท ดงันั้น ราคาซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของ PR ดงักล่าว
จึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี เง่ือนไขการช าระเงินตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯเน่ืองจากเป็นการลด
ภาระความตอ้งการเงินทุนของบริษทัฯท่ีจะใชท้ ารายการ เน่ืองจากมีการชะลอการจ่ายช าระออกเป็นงวดๆ อีกทั้ง การก าหนด
เง่ือนไขอ่ืนๆตามสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าวยงัเป็นไปตามหลกัการและวธีิปฏิบติัโดยทัว่ไปของสญัญาซ้ือขายหุน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการซ้ือหุ้น
สามญัทั้งหมดของ PR ในคร้ังน้ี มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดงันั้น ผูถื้อหุน้ควรลงมติอนุมตักิารเขา้ท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี อย่างไรก็ตามการพิจารณาตดัสินใจการอนุมติัหรือไม่อนุมติัการท ารายการในคร้ังน้ี
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

หนา้ 58 จากทั้งหมด 58 หนา้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวา่ ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวชิาชีพ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
 
 

......................................................................... 
(นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

......................................................................... 
(นายธนศกัด์ิ เบา้หล่อเพชร) 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระต่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 1 จากทั้งหมด 11 หนา้ 

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ตวัยอ่หลกัทรัพย ์ ORI 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107557000381  
วนัเดือนปีท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552 และแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จ ากดัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 780,791,954.50  
ทุนช าระแลว้ (บาท) 771,370,407.00  
ท่ีตั้ง 496 หมู่ท่ี 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
โทรศพัท ์ 02-030-0000 
ประเภทธุรกิจ ขายอสงัหาริมทรัพย ์

2. ความเป็นมา และลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10.0 
ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เ พ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 
จากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มากกว่า 10 ปี ทั้งในการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงใน
บริษทัขนาดใหญ่ และ การด าเนินธุรกิจส่วนตวั โดยทั้งสองท่านเร่ิมจากการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทเซอร์วิส 
อพาร์ทเมน้ท์ (Service Apartment) ต่อมาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกไดเ้ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผูพ้ฒันา
อสังหาริมทรัพย ์จึงไดก่้อตั้งบริษทัฯ ข้ึน โดยเร่ิมพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of 
London สุขุมวิท 109 ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จ านวน 162 หน่วย ตั้ งอยู่บนถนนสุขุมวิท 109 มูลค่า
โครงการประมาณ 198.7 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการการตอบรับเป็นอยา่งดี และสามารถปิดการขายโครงการไดแ้ลว้ ทั้งน้ี จาก
ความส าเร็จดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีฐานลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายสามารถจดจ าช่ือของบริษทัฯ ในฐานะผูป้ระกอบการชั้นน าในธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท
คอนโดมิเนียมท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์ 
(Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใชง้านห้องชุดท่ีคุม้ค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในดา้น
การบริการหลงัการขาย (After Sale Service Excellent) บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
คอนโดมิเนียมท่ีเป็นผูบุ้กเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร่ิง จงัหวดัสมุทรปราการ และไดรั้บการ
ตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี ท าให้มีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอยา่งต่อเน่ือง  โดยปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไดข้ยายการ
พฒันาโครงการไปในท าเลศักยภาพต่างๆ เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ท าเล
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส เจริญกรุง และ ท าเลเมืองอุตสาหกรรมศรีราชา – แหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบุรี 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระต่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 2 จากทั้งหมด 11 หนา้ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯ สามารถปิดโครงการแลว้ 
จ านวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 801.8 ลา้นบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการขายจ านวน 30 โครงการ (โดย
แบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแลว้เสร็จจ านวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 8,120.0 ลา้นบาท และโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการพฒันา จ านวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 17,755.0 ลา้นบาท) 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) มีดงัน้ี 

ล าดบั วนัที่จดจัดตั้ง ช่ือบริษทั 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประเภทธุรกจิ 

1 21 กนัยายน 2554 ออริจ้ิน วนั 400.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
2 24 มิถุนายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ต้ี โซลูชัน่ 53.50 99.99 ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหา 
ผูเ้ช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหาร
โครงการนิติบุคคลอาคารชุด 

3 11 สิงหาคม 2559 ออริจ้ิน คอนมิเนียม 500.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
4 11 สิงหาคม 2559 ออริจ้ิน เวอร์ติเคิ้ล 1.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
5 11 สิงหาคม 2559 ออริจ้ิน เฮา้ส์ 120.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
6 19 สิงหาคม 2559 วนั ทองหล่อ 540.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
7 8 กนัยายน 2559 ออริจ้ิน สาทร 700.50 21.43 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
8 15 พฤศจิกายน 2559 ออริจ้ิน สเฟียร์ 1.0005 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
9 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจ้ิน ไพรม ์ 1.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

10 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจ้ิน เวอร์ติเคิ้ล 2 1.00 99.99 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

3. โครงสร้างรายได้ 

รายไดร้วมของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 และงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทรายได้ 
 

ด าเนินการ
โดย 

งบการเงนิรวม*** 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัฯ และ 
ออริจ้ิน วนั 

550.20 98.35 2,010.10 97.81 3,153.07 98.56 862.72 98.27 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์* 

พรีโม  
พร็อพเพอร์ต้ี 
โซลูชัน่ 

2.86 0.51 8.08 0.39 15.34 0.48 5.93 0.68 

รายไดอ่ื้น** บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

6.38 1.14 36.91 1.14 30.64 0.96 9.29 1.06 

รายได้รวม  559.44 100.00 2,055.83 100.00 3,199.04 100.00 877.94 100.00 
หมายเหตุ: * รายไดจ้ากค่าบริการ ประกอบดว้ย รายไดค้่าบริหารนิติบุคคล รายไดค้่าบริการท าความสะอาดนิติบุคคล เป็นหลกั 
 ** รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรายไดเ้งินมดัจ ารับจากการยกเลิกสัญญาซ้ือ

ขายเป็นหลกั 
 *** บริษทัฯ จดัท างบการเงินรวมโดยถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทั้งสองอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมาโดยตลอด 
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4. โครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 780,791,954.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,561,583,909 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 771,370,407.00 บาท บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,542,740,814 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของหุ้นที่
เรียกช าระแล้ว 

1 ครอบครัวจรูญเอก 969,703,286 62.86 

  นายพีระพงศ ์จรูญเอก 462,161,695 29.96 
  นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 18.64 
  ด.ช.พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.39 
  ด.ญ.รดา จรูญเอก 67,759,973 4.39 
  น.ส.ก่ิงแกว้ จรูญเอก 2,465,282 0.16 
  นางสิริวรรณ จรูญเอก 2,464,000 0.16 
  นายเริงศกัด์ิ จรูญเอก 2,464,000 0.16 
  บริษทั ทุนพีรดา จ  ากดั 77,000,000 4.99 

2 นายนเรศ งามอภชิน 134,400,000 8.71 

3 ครอบครัวชลคดดี ารงกุล 118,098,900 7.66 

  น.ส.ขนิษฐา ชลคดีด ารงกุล 5,264,000 0.34 
  น.ส.นทัยา ชลคดีด ารงกุล 5,264,000 0.34 
  นางวารุณี ชลคดีด ารงกุล 13,020,000 0.84 
  นายพงษพ์ฒัน์ ชลคดีด ารงกุล 6,406,400 0.42 
  นายสมพงษ ์ชลคดีด ารงกุล 74,176,500 4.81 
  นายสมพงษ ์ชลคดีด ารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลสั จ  ากดั 13,968,000 0.91 

4 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 71,537,520 4.64 

5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,626,100 1.92 

6 บริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.61 

7 ครอบครัวอจัฉริยศรีพงศ์ 20,036,762 1.30 
  น.ส.ปราณิศา อจัฉริยศรีพงศ ์ 320,000 0.02 
  นางวลยัศรี อจัฉริยศรีพงศ ์ 435,800 0.03 
  นายปิยะ อจัฉริยศรีพงศ ์ 280,000 0.02 
  นายวรวฒิุ อจัฉริยศรีพงศ ์ 19,000,962 1.23 

8 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 12,786,666 0.83 

9 ครอบครัวพทิยายน 11,088,050 0.72 
  น.ส.อริศา พิทยายน 1,848,000 0.12 
  น.ส.อริสรา พิทยายน 1,848,000 0.12 
  น.ส.อุษา พิทยายน 1,848,000 0.12 
  นางพรรณี พิทยายน 1,848,050 0.12 
  นายอดุลย ์พิทยายน 1,848,000 0.12 
  นายอธิป พิทยายน 1,848,000 0.12 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของหุ้นที่
เรียกช าระแล้ว 

10 บริษทั อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 9,093,180 0.59 

  รวมผูถื้อหุ้น 10 รายแรก 1,401,159,424 90.82 
  ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 141,581,390 9.18 
  รวมทั้งส้ิน 1542740814 100.00 

5. คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ มีคณะกรรมการจ านวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ 
2. นายนิวติั ลมุนพนัธ ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นายพีระพงศ ์จรูญเอก กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 
5. นางอารดา จรูญเอก กรรมการ 
6. นายชินภทัร วสุิทธิแพทย ์ กรรมการ 
7. นายสหสั ตรีทิพยบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวสุจารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
10. นายอธิพงศ ์อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ: นายพีระพงศ ์จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส หรือ นายนิวติั ลมุนพนัธ์ รวมเป็น

สองคนพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

6. งบการเงนิ 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯตามงบการเงินรวมท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงวดปี 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 และงบการเงินระหวา่งกาลท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับ

งวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นดงัน้ี  
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6.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

งบดุล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

 สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.88 1.98 295.82 8.84 520.69 7.70 375.42 4.44 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.29 0.02 0.17 0.01 100.17 1.48 0.17 0.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.63 0.03 5.94 0.18 11.20 0.17 12.32 0.15 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,672.36 87.57 2,442.14 72.95 4,517.32 66.84 6,578.06 77.87 
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 52.63 2.76 314.08 9.38 898.27 13.29 562.53 6.66 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 38.12 2.00 51.27 1.53 158.18 2.34 107.71 1.28 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20.60 1.08 18.60 0.56 62.80 0.93 82.41 0.98 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,822.50 95.43 3,128.02 93.44 6,268.63 92.75 7,718.62 91.37 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 
ท่ีดินรอการพฒันา 9.15 0.48 95.22 2.84 8.07 0.12 120.35 1.42 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2.27 0.12 2.14 0.06 5.75 0.09 47.45 0.56 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 44.76 2.34 66.63 1.99 359.03 5.31 348.60 4.13 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.50 0.03 0.86 0.03 2.61 0.04 2.92 0.03 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30.09 1.58 44.92 1.34 58.89 0.87 62.59 0.74 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.52 0.03 9.70 0.29 55.43 0.82 147.40 1.74 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 87.30 4.57 219.47 6.56 489.78 7.25 729.31 8.63 

รวมสินทรัพย์ 1,909.80 100.00 3,347.49 100.00 6,758.41 100.00 8,447.93 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 172.34 9.02 - - 198.39 2.94 565.26 6.69 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 155.99 8.17 254.07 7.59 528.98 7.83 1,193.02 14.12 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

514.09 26.92 408.12 12.19 553.00 8.18 813.22 9.63 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ี ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

1.09 0.06 1.99 0.06 1.87 0.03 1.79 0.02 

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 417.02 21.84 602.97 18.01 767.48 11.36 853.00 10.10 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12.45 0.65 42.60 1.27 98.45 1.46 140.03 1.66 
เจา้หน้ีค่าหุน้  -  -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.44 0.18 7.15 0.21 39.34 0.58 18.28 0.22 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,276.42 66.84 1,316.89 39.34 2,187.50 32.37 3,584.60 42.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

343.13 17.97 277.00 8.27 626.01 9.26 743.07 8.80 

หุน้กูร้ะยะยาว - - - - 1,195.14 17.68 1,195.56 14.15 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี 2.89 0.15 4.19 0.13 2.32 0.03 1.89 0.02 
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ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

งบดุล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0.65 0.03 0.98 0.03 2.94 0.04 3.57 0.04 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 1.00 0.01 1.00 0.01 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 346.67 18.15 282.17 8.43 1,827.41 27.04 1,945.10 23.02 

รวมหนีสิ้น 1,623.09 84.99 1,599.07 47.77 4,014.91 59.41 5,529.69 65.46 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนเรือนหุน้         
ทุนจดทะเบียน 301.58 15.79 301.58 9.01 552.89 8.18 552.89 6.54 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 225.00 11.78 300.00 8.96 550.63 8.15 550.98 6.52 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 1,248.41 37.29 1,254.10 18.56 1,256.98 14.88 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย - - - - (9.77) (0.14) (9.77) (0.12) 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - 2.26 0.07 4.58 0.07 3.70 0.04 
ก าไรสะสม  -  -  -  - 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 7.35 0.38 26.03 0.78 55.29 0.82 55.29 0.65 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53.50 2.80 170.59 5.10 337.80 5.00 509.75 6.03 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 0.86 0.05 0.86 0.03 0.86 0.01 0.86 0.01 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 286.71 15.01 1,748.15 52.22 2,193.49 32.46 2,367.78 28.03 
ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

- - 0.28 0.01 550.00 8.14 550.47 6.52 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 286.71 15.01 1,748.43 52.23 2,743.49 40.59 2,918.24 34.54 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,909.80 100.00 3,347.50 100.00 6,758.41 100.00 8,447.94 100.00 

6.2 งบก าไรขาดทุน 

 
ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

งบก าไรขาดทุน  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
        รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 550.20 98.35 2,010.10 97.81 3,153.07 98.56 862.72 98.27 

รายไดอ่ื้น 9.24 1.65 44.98 2.19 45.97 1.44 15.22 1.73 
รวมรายได้ 559.44 100.00 2,055.08 100.00 3,199.04 100.00 877.94 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
        ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 320.19 57.23 1,148.76 55.90 1,724.16 53.90 459.43 52.33 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 91.88 16.42 293.52 14.28 507.95 15.88 148.30 16.89 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56.31 10.07 110.77 5.39 158.47 4.95 51.64 5.88 
รวมค่าใช้จ่าย 468.38 83.72 1,553.06 75.57 2,390.57 74.73 659.38 75.11 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงนิได้ 91.06 16.28 502.03 24.43 808.47 25.27 218.56 24.89 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2.39) (0.43) (17.23) (0.84) (6.79) (0.21) (0.06) (0.01) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 88.67 15.85 484.79 23.59 801.68 25.06 218.50 24.89 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (18.36) (3.28) (98.31) (4.78) (162.09) (5.07) (46.59) (5.31) 
ก าไรส าหรับงวด 70.30 12.57 386.48 18.81 639.59 19.99 171.91 19.58 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระต่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 7 จากทั้งหมด 11 หนา้ 

6.3 งบกระแสเงนิสด 

 
ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

งบกระแสเงนิสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 

 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษี 88.67 484.79 801.68 218.50 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ 
(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.31 28.03 41.36 11.25 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - (0.31) - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและส่วนปรับปรุง - 9.78 6.35 2.97 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0.40 0.61 2.14 0.63 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 2.26 5.27 0.65 
ดอกเบ้ียรับ (0.09) (2.37) (2.24) - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2.39 17.23 6.79 0.06 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีสิ้นด าเนินงาน 

101.68 540.33 861.04 234.06 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.29) (5.32) (5.25) (1.12) 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (851.62) (703.30) (1,996.18) (2,014.01) 
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 37.77 (261.46) (584.18) 335.74 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 25.84 (13.15) (106.91) 50.47 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8.20) 1.99 (44.19) (19.62) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.26) (9.18) (45.73) (91.97) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49.78 103.08 274.56 644.12 
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 217.02 185.94 164.52 85.51 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.09 3.71 32.19 (21.06) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 1.00 - 
เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (428.19) (157.35) (1,449.13) (797.87) 
จ่ายดอกเบ้ีย (45.80) (87.39) (92.13) (52.00) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (33.90) (76.40) (117.81) (8.70) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมด าเนินงาน (507.89) (321.13) (1,659.07) (858.57) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (0.01) 0.12 (100.00) 100.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 3.54 - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - - - - 
เงินสกจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย     
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (0.81) - 
ช าระเจา้หน้ีค่าหุน้ (1.00) - - - 
ซ้ือท่ีดินรอพฒันา (1.09) (86.06) - (112.28) 
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - (3.10) (1.10) 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30.96) (57.02) (251.00) (23.38) 
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ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

งบกระแสเงนิสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 

 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (0.19) (0.54) (2.19) (0.49) 
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 3.35 - 
ดอกเบ้ียรับ 2.09 2.37 2.24 - 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมลงทุน (27.62) (141.13) (351.52) (37.27) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 172.34 (172.34) 200.00 371.61 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (61.24) - - - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 784.34 916.40 1,716.90 652.23 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (257.11) (1,088.50) (1,223.02) (274.95) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว - - 1,200.00 - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะยะยาว - - (4.86) - 
ช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (0.39) (1.47) (1.99) (0.51) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0.00 1,350.00 - - 
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 3.12 1.69 
เงินสดรับจากการออกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย - - 550.00 - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอ
ขายหุน้บุริมสิทธิ 

- (33.24) (12.21) - 

เงินสดรับจากการเรียกช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย 18.75 0.12 0.69 0.50 
เงินสดจ่ายช าระค่าหุน้จากการลดทุน (18.75) - - - 
จ่ายเงินปันผล (84.41) (250.77) (193.16) - 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 553.54 720.20 2,235.47 750.57 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 18.03 257.94 224.87 (145.27) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 19.85 37.88 295.82 520.69 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 37.88 295.82 520.69 375.42 

7. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิ 

7.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

7.1.1 รายไดร้วม 

บริษทัฯมีรายไดร้วมประจ าปี 2558 จ านวน 2,055.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,495.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 267.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ซ่ึงมีรายได้จ านวน 559.4 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,459.9 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 265.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองจากบริษทัฯมีการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมอย่างต่อเน่ืองจากปี 2557 ท่ีผ่านมา จ านวน 6 
โครงการ และมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สุขุมวิท 
115 โครงการ B.Republic สุขุมวิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105 โครงการ Pause  สุขุมวิท 107 ตึก A และ
โครงการ Pause  สุขมุวทิ 107 ตึก B ตามล าดบั จึงท าใหบ้ริษทัฯมีการรับรู้รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  

ในปี 2559 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวน 3,199.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,144.0 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
55.7 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ท่ีมีรายได้รวมเท่ากับ 2,055.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ส าหรับปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,143.0 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 
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เน่ืองจากบริษทัฯ มีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Tropicana  
โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai โครงการ Pause Sukhumvit115 โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean 
โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบั 

ส าหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 บริษทัฯมีรายไดร้วมจ านวน 877.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 346.3 ลา้นบาท จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีบริษทัฯมีรายไดร้วมเท่ากบั 531.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 342.3 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.8 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากบริษทัฯมีการรับรู้รายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียมต่อเน่ืองจากปี 2559 จ านวน 4 โครงการ และมีโครงการ
ใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนมีนาคม ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ 

7.1.2 ก าไรขั้นตน้ 

ในปี 2558 บริษทัฯมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ านวน 631.3 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 274.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2557 ซ่ึงผนัแปรตามยอดรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อตัราส่วน
ก าไรขั้นตน้ ส าหรับปี 2557 และ ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 41.8 และร้อยละ 42.9 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ ปี 2558 
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อย 1.1 เน่ืองจาก บริษทัฯ มีสามารถบริหารจดัการตน้ทุนในการพฒันาโครงการไดดี้ข้ึน 

ก าไรขั้นตน้ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 567.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึง
ผนัแปรตามยอดรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจ านวน 6 โครงการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อตัราส่วน
ก าไรขั้นตน้ ส าหรับปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 42.9 และร้อยละ 45.3 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรขั้นตน้  
ปี 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2.4 เน่ืองจาก บริษทัฯ มีสามารถบริหารจดัการตน้ทุนตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดดี้  

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 167.50 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.04 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2559 การรับรู้รายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียมต่อเน่ืองจากปี 2559 จ านวน 4 โครงการ และมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิม
โอนกรรมสิทธ์ิในเดือนมีนาคม ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 และ ปี 2560 
เท่ากบัร้อยละ 45.3 และร้อยละ 46.8 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1.5 เน่ืองจาก บริษทัฯ มี
ความสามารถบริหารจดัการตน้ทุนตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดดี้ 

7.1.3 ก าไรสุทธิ 

บริษทัฯมีก าไรส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ านวน 316.2 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 449.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2557  เน่ืองจาก บริษทัฯมีก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการรับรู้รายไดใ้นโครงการใหม่จ านวน 5 
โครงการตามท่ีได้กล่าวไวใ้นขา้งตน้จ านวน 631.3 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 274.5 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557   
รวมทั้งรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 35.7 ลา้นบาท ขณะท่ี ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 256.1 ลา้นบาท รวมทั้งค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและค่าใชจ่้ายทางภาษีเพ่ิมข้ึน 94.8 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
โครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯมีก าไรส าหรับปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 253.1 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2558  เน่ืองจาก บริษทัฯมีก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการรับรู้รายไดใ้นโครงการใหม่จ านวน 6 
โครงการตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้จ านวน 567.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 รวมทั้ง
รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 1.0 ลา้นบาท ขณะท่ี ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 262.1 ลา้นบาท รวมทั้งค่าใชจ่้ายทางภาษี
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เพ่ิมข้ึน 63.8 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิดงักล่าวสอดคลอ้งกับการขยายตวัของโครงการอสังหาริมทรัพยข์อง 
บริษทัฯ 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัฯมีก าไรเท่ากบั 171.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 83.7 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.9 ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายของบริษทัฯ 

7.2 การวเิคราะห์สถานะทางการเงนิ 

7.2.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1,437.7 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 75.3 เน่ืองจากบริษทัฯมีสินทรัพยเ์ก่ียวกบัตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจาก 20 โครงการในปี 2557 เป็น 
29 โครงการในปี 2558 นอกจากน้ียงัมีเงินมดัจ าค่าท่ีดิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร ท่ีดินรอการพฒันา อาคารและอุปกรณ์ 
เงินจ่ายล่วงหนา้-ค่างานก่อสร้าง สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนเป็นหลกัซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายการขยายกิจการ
ของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 3,410.9 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 101.9 เน่ืองจากบริษทัฯ มีสินทรัพยเ์ก่ียวกบัตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เงินมดัจ าค่าท่ีดิน ท่ีดินอาคาร
และอุปกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่างานก่อสร้าง เพ่ิมข้ึนเป็นหลกั ซ่ึงเป็น
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการเดิมใหแ้ลว้เสร็จและการขยายธุรกิจในการลงทุนโครงการใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) จ านวน 1,689.5 
ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.0 เ น่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เ ก่ียวกับต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์ท่ีดินรอการพฒันา เพื่อรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นอนาคต และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

7.2.2 หน้ีสินรวม 

ในปี 2558 บริษทัมีหน้ีสินรวมลดลง 24.0 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจาก
บริษทัฯคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิห้อง
ชุดเพ่ิมข้ึน 5 โครงการ แมว้า่เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน และมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก
การพฒันาและการขายโครงการใหม่จ านวน 9 โครงการ แต่รายการดงักล่าวเพ่ิมข้ึนในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่รายการคืนเงินกูย้ืม
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จึงท าใหห้น้ีสินรวมส าหรับปี 2558 มีจ านวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 

ในปี 2559 ส่วนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 2,415.8 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 151.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 
ซ่ึงเกิดจาก บริษัทฯมีการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินในปี 2559 จ านวน 1,200 ล้านบาท (หรือ 1,195.14 ล้านบาท  
หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหุน้กู)้ เป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัมีการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ์และการ
เพ่ิมข้ึนของเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ โดยในปี 2559 มีโครงการท่ีเปิดจองแลว้ทั้งหมดจ านวน 30 โครงการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 1,514.8 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.7 โดยหลกัเป็น
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน การออกตัว๋แลกเงินและหุ้นกู ้ส าหรับการ
ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นอนาคต เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระต่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 11 จากทั้งหมด 11 หนา้ 

7.2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1,461.7 ลา้นบาท คิดเป็น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 509.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากการด าเนินงาน รวมทั้งมีการออก
และเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแก่ประชาชน (IPO) ในปี 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 995.1 ลา้นบาท คิดเป็น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจ านวน 445.34 ลา้นบาท  
จากการเพ่ิมทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 250.25 ลา้นบาท และก าไรสะสมทั้งในส่วนท่ีจดัสรรเพ่ือส ารองตาม
กฎหมายและท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 196.47 ลา้นบาท เป็นหลกั และเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยจ านวน 549.72 ลา้นบาทจากการรับรู้ก าไรจากบริษทัย่อยท่ีเร่ิมรับรู้รายได้จากการโอน 
หอ้งชุดในปี 2559 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) จ านวน 
174.7 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการท่ีเป็น
ก าไรสุทธิในงวดดงักล่าว 

7.2.4 สภาพคล่อง 

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ลดลงจาก 5.66 เท่า เหลือ 0.91 เท่า ณ. 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2558 ตามล าดบั และ บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (IBD Ratio) ลดลงจาก 3.60 เท่า เหลือ 
0.40 เท่า ณ. 31 ธนัวาคม 2557 เน่ืองจากมีการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแก่ประชาชน (IPO) ในปี 2558 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น 0.91 เท่า และ 1.46 เท่า 
ตามล าดับ และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น คิดเป็น 0.40 เท่า และ 0.94 เท่า ตามล าดบั ทั้ งน้ี 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯมีการออกหุน้กูร้ะยะยาว ตัว๋แลกเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ์อีกทั้งบริษทัฯยงัมีเงินมดัจ ารับและเงิน
รับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากการขายโครงการโดยปัจจุบนัมีโครงการท่ีเปิดจองแลว้ทั้งหมดจ านวน 30 โครงการ 

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1.89 เท่า เพ่ิมข้ึนจากอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการของ
บริษทัฯ 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 2 – หนา้ 1 จากทั้งหมด 6 หนา้ 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคัญของเง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุ้น 

1. สัญญาซ้ือขายหุ้นของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด (“PR”) ระหว่าง บริษัท พราว บีชคลับ หัวหิน จ ากัด กับ  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

วนัลงนามสญัญา วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
คู่สญัญา 1. บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั ในฐานะผูข้าย (“ผู้ขาย”) 

2. บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ื้อ (“ผู้ซ้ือ”) 
จ านวนหุน้ท่ีซ้ือขาย  หุน้สามญั จ านวน 7,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุน้ทั้งหมดของ PR  
ราคาซ้ือขายหุน้  ผูข้ายตกลงโอนหุ้นสามญั จ านวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ PR 

โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ ให้ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงรับโอนหุ้นและช าระราคาซ้ือขายหุ้น
ตามสญัญาใหแ้ก่ผูข้าย จ านวน 2,800,000,000 บาท ดงัน้ี 
1. ช าระดว้ยเงินสด 700,000,000 บาท  
2. ช าระดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึงออกโดยผูซ้ื้อและไดรั้บการประกนัการใชเ้งินทั้งจ านวนดว้ย

การอาวลัโดยธนาคารพาณิชยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ินจ านวน 2,100,000,000 บาท  
หลกัประกนัตามสญัญา เพ่ือเป็นประกันการช าระหน้ีของตนภายใต้สัญญาฉบับน้ี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงวาง

หลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในวันท่ีลงนามในสัญญาฉบับน้ี  ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผูซ้ื้อตกลงวางหลกัประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้ าประกัน (Bank 

Guarantee) ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวนรวม 140,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูข้าย  

2. ผูข้ายตกลงวางหลกัประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้ าประกัน (Bank 
Guarantee) ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวนรวม 140,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนงัสือค ้าประกนัท่ีส่งมอบเพ่ือเป็นหลกัประกนัสัญญาให้แก่
อีกฝ่ายหน่ึงในวนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) 

วนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือ
ขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing 
Date) 

คู่สญัญาตกลงใหว้นัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์คือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่สามารถท าใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการตามท่ีตกลงกนั
ส าเร็จไดใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ใหผู้ซ้ื้อมีสิทธิขอเล่ือนวนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จ
สมบูรณ์ออกไปเป็นวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 โดยผูซ้ื้อต้องแจ้งให้ผูข้ายทราบล่วงหน้าเป็น
หนงัสืออยา่งนอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

เง่ือนไขส าคญั ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น นอกจากเป็นไปตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ประการอ่ืนท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของสัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้ หนา้ท่ีของผูซ้ื้อและผูข้ายใน
การท าใหก้ารซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือคู่สญัญาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามท่ีระบุดงัต่อไปน้ีครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ 
1. PR ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผูข้ายสามารถโอนหุ้นตาม

สัญญาให้แก่ผูซ้ื้อตามสัญญาฉบบัน้ีไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาภายใตส้ัญญากูย้ืม
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เงินระหวา่ง PR กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว และการไดรั้บผ่อนผนันั้นจะตอ้งไม่มีการ
เปล่ียนแปลงข้อก าหนดอ่ืนใดของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวในทางท่ีไม่เป็นคุณใน
สาระส าคญัแก่ PR เวน้แต ่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงร่วมกนั 

2. ไม่มีการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีใดๆ ต่อผูข้าย และ/หรือ PR ซ่ึงผูซ้ื้อเห็นวา่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีของผูซ้ื้อ ทั้ งน้ี ในกรณีของคดีแพ่ง จ านวนทุนทรัพย์
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20,000,000 บาท จงจะถือวา่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท าสญัญาฉบบัน้ี
ของผูซ้ื้อ  

3. ผูซ้ื้อด าเนินการใหไ้ดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูซ้ื้อเพ่ือมีมติอนุมติัให้
เขา้ท าธุรกรรมการซ้ือขายหุน้ตามสญัญา  

4. ผูซ้ื้อไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยท าให้ไดรั้บเงินสดและไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินโดยการอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งินเพียงพอส าหรับการช าระราคาซ้ือขาย
หุน้ตามสญัญา  

5. PR ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมกรรมการในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 100 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากบัหน้ีเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนกระทัง่ถึงวนัท่ีออก
และเสนอขายหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว 

6. ผูข้ายด าเนินการให ้PR ด าเนินการดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัโครงการพาร์ค 24 
(1) PR ไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยูท่ั้งหมดภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดท่ีPRได้

เขา้ท ากบักลุ่มผูถื้อหุน้ในปัจจุบนัของPR (รวมถึงบุคคลในครอบครัว)  
(2) PR ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยูท่ั้งหมดภายใต้

สญัญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุดท่ี PR ไดเ้ขา้ท ากบัลูกคา้ภายใตโ้ครงการพาร์ค 24  
7. ผูข้ายด าเนินการท าให ้PR ลงนามหนงัสือสญัญาบริหารจดัการโครงการกบันายธงชยั บุศ

ราพนัธ์ และสัญญาจ้างบุคลากรหลกัตามท่ี นายธงชัย บุศราพนัธ์ เห็นสมควรเพื่อท าให้
หนา้ท่ีของ นายธงชยั บุศราพนัธ์ ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการโครงการส าเร็จ 

8. ผูข้ายด าเนินการท าให้ The Emporium Group มีหนงัสืออนุญาตให้ PR ใชค้  าวา่ “The 
Park at EmDistrict” ในโครงการพาร์ค 24 เป็นระยะเวลาตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั 

ทั้งน้ี การสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขา้งตน้จะตอ้งกระท าเป็นหนงัสือโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย
แลว้แต่กรณี  

หนา้ท่ีภายหลงัการซ้ือขาย
หุน้ท่ีส าคญั 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายตกลงท่ีจะด าเนินการ
ให ้PR รับผิดชอบระบบ Back office ของ PR ซ่ึงรวมถึงระบบดา้นบญัชี (รวมถึงการจดัท างบ
การเงินและการปิดบญัชี) การเงิน และงานดา้นกฎหมายของ PR ต่อไป โดยคิดค่าตอบแทน
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท  

การเลิกสญัญา 1. ก่อนวนัท่ีมีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาฉบบัน้ีโดย
การบอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาและ/หรือค ารับรองในขอ้ท่ีเป็นสาระส าคญั และ

คู่สญัญาอีกฝ่ายไดบ้อกกล่าวให้แกไ้ขแลว้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จโดยไม่มี
เหตุอนัสมควรใด ๆ ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นหนงัสือ โดย
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คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสัญญาอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักล่าวไดต้ามท่ีคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีมิได้ผิดสัญญาเห็นสมควร ทั้งน้ี ย่อมไม่เส่ือมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าเสียหาย
และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดอนัจะพึงเรียกไดจ้ากการผิดสญัญา 

2) มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัของหน่วยราชการซ่ึงเป็นผลให ้
(1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงและหรือเง่ือนไขขอ้ใด

ขอ้หน่ึงตามท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ีได ้ทั้งน้ี ขอ้ตกลงและ/หรือเง่ือนไขนั้นถือ
เป็นสาระส าคญัของสญัญาฉบบัน้ี หรือ 

(2) ผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่สามารถซ้ือหรือขายหุ้นตามสัญญาภายใต้เ ง่ือนไขและ
หลกัเกณฑต์ามท่ีระบุในสญัญาฉบบัน้ี หรือ 

(3) การปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายหรือขอ้ห้ามโดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผูล้ม้ละลาย ถูกค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ถูกค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นเขา้จดัการทรัพยสิ์นของคู่สัญญาทั้งหมด หรือ
ด าเนินการช าระบญัชี หรือเลิก PR  

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีก่อนวนัท่ีมีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์
หากพบวา่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนไดค้รบถว้น เวน้
แต่คู่สัญญาท่ีมีสิทธิบอกเลิกจะไดย้กเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนนั้น ๆ เป็น
หนงัสือ  

ผลของการเลิกสญัญา ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงใชสิ้ทธิเลิกสัญญาตามขอ้ สัญญา และคู่สัญญาฝ่ายนั้นไดรั้บความ
เสียหายจากการผิดสัญญาหรือผิดค ารับรอง (แลว้แต่กรณี) ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญา
ฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสญัญามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยคู่สญัญาฝ่าย
ท่ีผิดสัญญามีหน้าท่ีชดใชค้่าเสียหายตามคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้องภายใน 15 วนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ถึงเหตุแห่งความเสียหายดงักล่าว 
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2. สัญญาซ้ือขายหุ้นของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด (“PR”) ระหว่าง บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด กับ  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วนัลงนามสญัญา 17 พฤษภาคม 2560 
คู่สญัญา 1. บริษทั พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั ในฐานะผูข้าย (“ผู้ขาย”) 

2. บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ื้อ (“ผู้ซ้ือ”) 
จ านวนหุน้ท่ีซ้ือขาย หุน้สามญัจ านวน 3,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมดของ PR  
ราคาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายตกลงโอนหุ้นสามญั จ านวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของ PR 

โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ ให้ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงรับโอนหุ้นและช าระราคาซ้ือขายหุ้น
ตามสญัญาใหแ้ก่ผูข้าย จ านวน 1,200,000,000 บาท ดงัน้ี 
1) ช าระดว้ยเงินสด 300,000,000 บาท  
2) ช าระดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึงออกโดยผูซ้ื้อและไดรั้บการประกนัการใชเ้งินทั้งจ านวนดว้ย

การอาวลัโดยธนาคารพาณิชยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ินจ านวน 900,000,000 บาท  
หลกัประกนัตามสญัญา เพ่ือเป็นประกันการช าระหน้ีของตนภายใต้สัญญาฉบับน้ี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงวาง

หลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในวันท่ีลงนามในสัญญาฉบับน้ี  ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผูซ้ื้อตกลงวางหลกัประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้ าประกัน (Bank 

Guarantee) ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวนรวม 60,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูข้าย  

2. ผูข้ายตกลงวางหลกัประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้ าประกัน (Bank 
Guarantee) ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวนรวม 60,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนงัสือค ้าประกนัท่ีส่งมอบเพ่ือเป็นหลกัประกนัสัญญาให้แก่
อีกฝ่ายหน่ึงในวนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) 

วนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือ
ขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing 
Date) 

คู่สญัญาตกลงใหว้นัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์คือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูซ้ื้อหรือผูข้ายไม่สามารถท าใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการตามท่ีตกลงกนั
ส าเร็จไดใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ใหผู้ซ้ื้อมีสิทธิขอเล่ือนวนัท่ีก าหนดใหมี้การซ้ือขายเสร็จ
สมบูรณ์ออกไปเป็นวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 โดยผูซ้ื้อต้องแจ้งให้ผูข้ายทราบล่วงหน้าเป็น
หนงัสืออยา่งนอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

เง่ือนไขส าคญั ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายหุน้ นอกจากเป็นไปตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ประการอ่ืนท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของสญัญาซ้ือขายหุน้แลว้ หนา้ท่ีของผูซ้ื้อและผูข้ายใน
การท าใหก้ารซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือคู่สญัญาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามท่ีระบุดงัต่อไปน้ีครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ 
1. PR ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผูข้ายสามารถโอนหุ้นตาม

สัญญาให้แก่ผูซ้ื้อตามสัญญาฉบบัน้ีไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาภายใตส้ัญญากูย้ืม
เงินระหวา่ง PR กบัสถาบนัการเงินและการไดรั้บผอ่นผนันั้นจะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดอ่ืนใดของสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวในทางท่ีไม่เป็นคุณในสาระส าคญัแก่ PR 
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เวน้แต่ ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงร่วมกนั 
2. ไม่มีการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีใดๆ ต่อผูข้าย และ/หรือ PR ซ่ึงผูซ้ื้อเห็นวา่ส่งผลต่อ

การตดัสินใจเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ีของผูซ้ื้อ ทั้ งน้ี ในกรณีของคดีแพ่ง จ านวนทุนทรัพย์
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20,000,000 บาท จึงจะถือวา่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท าสญัญาฉบบัน้ี
ของผูซ้ื้อ  

3. ผูซ้ื้อด าเนินการใหไ้ดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูซ้ื้อเพ่ือมีมติอนุมติัให้
เขา้ท าธุรกรรมการซ้ือขายหุน้ตามสญัญา  

4. ผูซ้ื้อไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยท าให้ไดรั้บเงินสดและไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินโดยการอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งินเพียงพอส าหรับการช าระราคาซ้ือขาย
หุน้ตามสญัญา  

5. PR ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมกรรมการในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 100 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากบัหน้ีเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนกระทัง่ถึงวนัท่ีออก
และเสนอขายหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว 

6. ผูข้ายด าเนินการให ้PR ด าเนินการดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัโครงการพาร์ค 24 
(1) PR ไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยูท่ั้งหมดภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดท่ีPRได้

เขา้ท ากบักลุ่มผูถื้อหุน้ในปัจจุบนัของPR (รวมถึงบุคคลในครอบครัว) 
(2) PR ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีคงคา้งอยูท่ั้งหมดภายใต้

สญัญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุดท่ี PR ไดเ้ขา้ท ากบัลูกคา้ภายใตโ้ครงการพาร์ค 24  
7. ผูข้ายด าเนินการท าให ้PR ลงนามหนงัสือสญัญาบริหารจดัการโครงการกบันายธงชยั บุศ

ราพนัธ์ และสัญญาจ้างบุคลากรหลกัตามท่ี นายธงชัย บุศราพนัธ์ เห็นสมควรเพื่อท าให้
หนา้ท่ีของ นายธงชยั บุศราพนัธ์ ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการโครงการส าเร็จ 

8. ผูข้ายด าเนินการท าให้ The Emporium Group มีหนงัสืออนุญาตให้ PR ใชค้  าวา่ “The 
Park at EmDistrict” ในโครงการพาร์ค 24 เป็นระยะเวลาตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั 
ทั้งน้ี การสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนขา้งตน้จะตอ้งกระท าเป็นหนงัสือโดยผูซ้ื้อหรือ
ผูข้ายแลว้แต่กรณี  

หนา้ท่ีภายหลงัการซ้ือขาย
หุน้ท่ีส าคญั 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายตกลงท่ีจะด าเนินการ
ให ้PR พราว เรียล เอสเตท จ ากดั รับผิดชอบระบบ Back office ของ PR ซ่ึงรวมถึงระบบดา้น
บญัชี (รวมถึงการจดัท างบการเงินและการปิดบญัชี) การเงิน และงานดา้นกฎหมายของ PR 
ต่อไป โดยคิดค่าตอบแทนในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท  

การเลิกสญัญา 1. ก่อนวนัท่ีมีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาฉบบัน้ีโดย
การบอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาและ/หรือค ารับรองในขอ้ท่ีเป็นสาระส าคญั และ

คู่สัญญาอีกฝ่ายไดบ้อกกล่าวให้แกไ้ขแลว้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จโดยไม่มี
เหตุอนัสมควรใด ๆ ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นหนงัสือ โดย
คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสัญญาอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักล่าวไดต้ามท่ีคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสญัญาเห็นสมควร ทั้งน้ี ยอ่มไม่เส่ือมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าเสียหายและ/
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หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดอนัจะพึงเรียกไดจ้ากการผิดสญัญา 
2)  มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัของหน่วยราชการซ่ึงเป็นผลให ้

(1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงและหรือเง่ือนไขขอ้ใด
ขอ้หน่ึงตามท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ีได ้ทั้งน้ี ขอ้ตกลงและ/หรือเง่ือนไขนั้นถือ
เป็นสาระส าคญัของสญัญาฉบบัน้ี หรือ 

(2) ผู ้ซ้ือหรือผู ้ขายไม่สามารถซ้ือหรือขายหุ้นตามสัญญาภายใต้เ ง่ือนไขและ
หลกัเกณฑต์ามท่ีระบุในสญัญาฉบบัน้ี หรือ 

(3) การปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายหรือขอ้ห้ามโดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

3) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผูล้ม้ละลาย ถูกค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด ถูกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นเข้าจัดการทรัพย์สินของคู่สัญญาทั้ งหมด หรือ
ด าเนินการช าระบญัชี หรือเลิก PR  

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบัน้ีก่อนวนัท่ีมีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์
หากพบวา่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนไดค้รบถว้น เวน้
แต่คู่สัญญาท่ีมีสิทธิบอกเลิกจะไดย้กเวน้หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนนั้น ๆ เป็น
หนงัสือ  

ผลของการเลิกสญัญา ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงใชสิ้ทธิเลิกสัญญาตามขอ้ สัญญา และคู่สัญญาฝ่ายนั้นไดรั้บความ
เสียหายจากการผิดสัญญาหรือผิดค ารับรอง (แลว้แต่กรณี) ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญา
ฝ่ายท่ีมิไดผ้ิดสญัญามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยคู่สญัญาฝ่าย
ท่ีผิดสัญญามีหน้าท่ีชดใชค้่าเสียหายตามคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้องภายใน 15 วนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ถึงเหตุแห่งความเสียหายดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 3 สรุปสมมติฐานการประมาณการของผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ 

1. รายรับ 

1.1. โครงการระยะที ่1 

ประกอบดว้ยหอ้งชุดคอนโดมิเนียมและส านกังานขาย 

1.1.1. ห้องชุดคอนโดมเินียม 

สมมติฐานท่ีส าคญั: 

พ้ืนท่ีขายสุทธิ 31,425 ตร.ม. 
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 26,180 ตร.ม. 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 5,245 ตร.ม. 

จ านวนยนิูตทั้งหมด 832 ยนิูต 
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 721 ยนิูต 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 111 ยนิูต 

ราคาขายเฉล่ีย   
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 173,337 บาท/ตร.ม. 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 260,920 บาท/ตร.ม. 

(ก) ลูกคา้ทัว่ไปและนกัลงทุน – ขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

พ้ืนท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย และยอดขายก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปและนกัลงทุนมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีขายสุทธิ 26,180 ตร.ม. 
ลูกคา้ทัว่ไป 24,667 ตร.ม. 
นกัลงทุน 1,513 ตร.ม. 

ราคาขายเฉล่ีย 173,337 บาท/ตร.ม. 
ลูกคา้ทัว่ไป 171,768 บาท/ตร.ม. 
นกัลงทุน 198,911 บาท/ตร.ม. 

มูลค่าตามราคาขาย 4,538 ลา้นบาท 
ลูกคา้ทัว่ไป 4,237 ลา้นบาท 
นกัลงทุน 301 ลา้นบาท 

เง่ือนไขการช าระเงินตามจ านวนยนิูตท่ีขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าท าสญัญา  ร้อยละ 5 ของยอดขาย 
เงินดาวน ์  ร้อยละ 15 ของยอดขาย 
โอนกรรมสิทธ์ิ  ร้อยละ 80 ของยอดขาย 

เงินดาวน์ส าหรับจ านวนขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีดงัน้ี 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 2 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 
เงินดาวน ์ 312.4 10.7 10.7 10.7 10.8 
 
 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 

เงินดาวน ์ 11.1 11.1 0.7 0.4 0.2 0.06 

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิและคิดเป็นอตัราร้อยละของยอดขายรวมแลว้คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 
ลูกคา้ทัว่ไป 
ลา้นบาท 

16.7% 
597.5 

16.7% 
597.5 

16.7% 
597.5 

10% 
358.5 

10% 
358.5 

10% 
358.5 

10% 
358.5 

10% 
358.5 

นกัลงทุน 
ลา้นบาท 

- - - - 50% 
105.3 

50% 
105.3 

- - 

(ข) หอ้งชุดคงเหลือ – ขายเฉพาะลูกคา้ทัว่ไป 

ร้อยละของการขาย จ านวนหน่วยท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย และยอดขาย คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 
% ยอดขาย 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 473 473 473 473 473 473 
จ านวนท่ีขาย 10 10 10 10 10 10 
ราคาขายเฉล่ีย 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 
 
 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 
% ยอดขาย 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 201 201 201 201 201 201 
จ านวนท่ีขาย 4 4 4 4 4 4 
ราคาขายเฉล่ีย 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 
 
 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 
% ยอดขาย 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 201 201 201 201 201 201 
จ านวนท่ีขาย 4 4 4 4 4 4 
ราคาขายเฉล่ีย 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 260,920 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 3 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

จ านวนท่ีขายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป ประมาณการวา่จะช าระในอตัราร้อยละ 100 ของยอดขาย ณ 
วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

อตัราการโอนกรรมสิทธ์ิ คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

9% 
123.3 

9% 
123.3 

9% 
123.3 

9% 
123.3 

9% 
123.3 

9% 
123.3 

 
 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

 
 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

3.8% 
52.4 

(ค) ความแตกต่างของรายไดจ้ากการประมาณการและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง 

ผลต่างระหวา่งจ านวนรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงจากลูกคา้ในส่วนท่ีแตกต่างจากประมาณการ จ านวน 65.90 ลา้นบาท จะ
ถูกเฉล่ียเพ่ือเพ่ือปรับปรุงจ านวนยอดเงินสดรับตามประมาณการในมูลค่าท่ีเท่ากนั ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงเดือน
มีนาคม 2562  

1.1.2. ส านักงานขาย 

ส านกังานขายคาดวา่จะเร่ิมจดัจ าหน่ายในเดือนมกราคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 206 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะจ่ายใน
อตัราร้อยละ 40 ในเดือนมกราคม 2561 และร้อยละ 60 จะจ่ายในเดือนมีนาคม 2562 

1.2. โครงการระยะที ่2 

สมมติฐานท่ีส าคญั 

พ้ืนท่ีขายสุทธิ 45,864 ตร.ม. 
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 29,179 ตร.ม.. 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 16,686 ตร.ม. 

จ านวนยนิูตทั้งหมด 1,240 ยนิูต 
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 836 ยนิูต 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 404 ยนิูต 

ราคาขายเฉล่ีย   
ขาย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 220,040 บาท/ตร.ม. 
สินคา้คงคลงั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 286,495 บาท/ตร.ม. 

  



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 4 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

(ก) ลูกคา้ทัว่ไปและนกัลงทุน – ขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

พ้ืนท่ีขาย จ านวนท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย และยอดขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปและนกัลงทุน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

พ้ืนท่ีขายสุทธิ 8,668 ตร.ม. 
จ านวนท่ีขาย 241 ยนิูต 
ราคาขายเฉล่ีย 232,461 บาท/ตร.ม. 
ยอดขาย 2,015 ลา้นบาท 

เง่ือนไขการช าระเงินตามจ านวนท่ีขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

ค่าท าสญัญา  ร้อยละ 5 ของยอดขาย 
เงินดาวน ์  ร้อยละ 15 ของยอดขาย 
โอนกรรมสิทธ์ิ  ร้อยละ 80 ของยอดขาย 
เงินดาวน์ส าหรับจ านวนขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีดงัน้ี: 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 
เงินดาวน ์ 155.8 8.5 8.5 8.5 8.5 
 
 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 
เงินดาวน ์ 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 

 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 
เงินดาวน ์ 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 

 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 
เงินดาวน ์ 8.5 8.5 8.5 2.1 

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิและคิดเป็นอตัราร้อยละของยอดขายรวมแลว้คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

16.7% 
268.7 

16.7% 
268.7 

16.7% 
268.7 

10% 
161.2 

 
 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

10% 
161.2 

10% 
161.2 

10% 
161.2 

10% 
161.2 

  



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 5 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

(ข) หอ้งชุดคงเหลือ – ลูกคา้ทัว่ไป  

 เร่ิมจดัจ าหน่ายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 จนถึงเดือนมิถนุายน 2562 

ร้อยละของการขาย จ านวนหน่วยท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย และยอดขาย คาดวา่จะเป็นดงัน้ี: 

 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 
% ยอดขาย 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 413 413 413 413 413 413 
จ านวนท่ีขาย 10 10 10 10 10 10 
ราคาขายเฉล่ีย 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 
 
 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 
% ยอดขาย 5% 5% 5% 5% 5% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 826 826 826 826 826 
จ านวนท่ีขาย 20 20 20 20 20 
ราคาขายเฉล่ีย 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 236.7 236.7 236.7 236.7 236.7 

เง่ือนไขการช าระเงินตามจ านวนท่ีขายในเดือนกมุภาพนัธ ์2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าท าสญัญา  ร้อยละ 5 ของยอดขาย 
เงินดาวน ์  ร้อยละ 15 ของยอดขาย 
โอนกรรมสิทธ์ิ  ร้อยละ 80 ของยอดขาย 
การประมาณการมูลค่าสญัญา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 
มูลค่าสญัญา (ลา้นบาท) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 
 
 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 
มูลค่าสญัญา (ลา้นบาท) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 

เงินดาวน์ส าหรับจ านวนขายตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 
เงินดาวน ์ 1.8 3.7 6.0 8.5 11.5 
 
 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 
เงินดาวน ์ 15.0 23.9 35.7 53.5 124.5 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 6 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิและคิดเป็นอตัราร้อยละของยอดขายรวมแลว้คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

16.7% 
252.4 

16.7% 
252.4 

16.7% 
252.4 

10% 
151.5 

 
 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 
% ยอดขาย 
ลา้นบาท 

10% 
151.5 

10% 
151.5 

10% 
151.5 

10% 
151.5 

 ขายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 

ร้อยละของการขาย จ านวนหน่วยท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย และยอดขาย คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 
% ยอดขาย 5% 5% 5% 5% 3.4% 3.4% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 826 826 826 826 564 564 
จ านวนท่ีขาย 20 20 20 20 14 14 
ราคาขายเฉล่ีย 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 
 

 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 
% ยอดขาย 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 564 564 564 564 564 564 
จ านวนท่ีขาย 14 14 14 14 14 14 
ราคาขายเฉล่ีย 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 286,495 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 236.7 236.7 236.7 161.7 161.7 161.7 
 
 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 
% ยอดขาย 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 
พ้ืนท่ีขาย (ตร.ม.) 564 564 564 564 
จ านวนท่ีขาย 14 14 14 14 
ราคาขายเฉล่ีย 286,495 286,495 286,495 286,495 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 161.7 161.7 161.7 161.7 

จ านวนท่ีขายในเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ประมาณการวา่จะช าระในอตัราร้อยละ 100 ของยอดขาย ณ 
วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 7 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิและคิดเป็นอตัราร้อยละของยอดขายรวมแลว้คาดวา่จะเป็นดงัน้ี 

 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 
% ยอดขาย 
 ลา้นบาท 

8.2% 
236.7 

8.2% 
236.7 

8.2% 
236.7 

8.2% 
236.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

 
 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
% ยอดขาย 
 ลา้นบาท 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

 
 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 
% ยอดขาย 
 ลา้นบาท 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

5.6% 
161.7 

(ค) หอ้งชุดคงเหลือ – นกัลงทุน 

 ลอ็ต 1-3 

ยนิูตทั้งหมดของลอ็ต 1 – 3 ถูกขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย ราคาขายเฉล่ีย
และยอดขาย มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

พ้ืนท่ีขายสุทธิ  1,786 ตร.ม. 
จ านวนยนิูตท่ีขาย  55 ยนิูต 
ราคาขายเฉล่ีย 220,030 บาท/ตร.ม. 
ยอดขาย 393 ลา้นบาท 
งวดการช าระเงินของลอ็ต 1 -3 มีดงัน้ี 
เงินดาวน ์ 30% ของยอดขาย 
เงินโอน 70% ของยอดขาย 

จ านวนเงินดาวน์ของลอ็ต 1 – 3 เท่ากบั 117.9 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

งวดการโอนและสดัส่วนการโอนของยอดขายทั้งหมดคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 
สดัส่วนของยอดขาย 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 
ลา้นบาท 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 

 ลอ็ต 4 

พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย ราคาขายเฉล่ียและยอดขายของลอ็ต 4 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 8 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 
พ้ืนท่ีท่ีขายสุทธิ (ตร.ม.) 1,360 61 61 46 
ยนิูตท่ีขาย (ยนิูต) 48 2 2 2 
ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ตร.ม.) 232,475 232,475 232,475 232,475 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 316.2 14.2 14.2 10.7 

งวดการช าระเงินของลอ็ต 4 มีดงัน้ี 

เงินประกนัสญัญา 18.8 ลา้นบาท 
เงินผอ่นดาวน ์ 30% ของยอดขาย 
เงินโอน 70% ของยอดขาย 

จ านวนเงินดาวน์ของลอ็ต 4 มีดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน 
ก.พ.60 

ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 ม.ิย.60 

เงินผอ่นดาวน ์ 90.6 4.3 4.3 3.7 2.1 1.6 

พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย ราคาขายเฉล่ียและยอดขายของลอ็ต 4 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 
สดัส่วนของยอดขาย 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 
ลา้นบาท 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 

การคืนเงินประกนัสญัญาแก่นกัลงทุน 

การคืนเงินเงินประกนัสญัญาแก่นกัลงทุนคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท 
ก่อน 
ก.พ.60 

ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

3.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 7.1 

 ลอ็ต 5 

ยนิูตทั้งหมดของลอ็ต 5 ซ่ึงถูกขายก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย ราคาขายเฉล่ียและ
ยอดขาย มีรายละเอียดดงัน้ี  

พ้ืนท่ีขายสุทธิ  855 ตร.ม. 
จ านวนยนิูตท่ีขาย  30 ยนิูต 
ราคาขายเฉล่ีย 244,078 บาท/ตร.ม. 
ยอดขาย 208.8 ลา้นบาท 
 
 
 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 9 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

งวดการช าระเงินของลอ็ต 5 มีดงัน้ี 
เงินประกนัสญัญา 10.2 ลา้นบาท 
เงินผอ่นดาวน ์ 30% ของยอดขาย 
เงินโอน 70% ของยอดขาย 

จ านวนเงินดาวน์ของลอ็ต 5 เท่ากบั 11.9 ลา้นบาท ส าหรับงวดก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่จะมีเงินดาวน์
เดือนละ 2.8 ลา้นบาท นบัจากเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561  

งวดและสดัส่วนการโอนของยอดขายทั้งหมดคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 
สดัส่วนของยอดขาย 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 
ลา้นบาท 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 

การคืนเงินประกนัแก่นกัลงทุน 

การคืนเงินประกนัสญัญาแก่นกัลงทุนคาดวา่จะมีจ านวน 6 ลา้นบาทส าหรับงวดก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และ
จ านวน 0.2 ลา้นบาทต่อเดือนในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 และช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ 2562 

 Great Wall Tower 6 

ยนิูตทั้งหมดของ Great Wall Tower 6 ซ่ึงถูกขายก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย 
ราคาขายเฉล่ียและยอดขายของ Great Wall Tower 6 มีรายละเอียดดงัน้ี  

พ้ืนท่ีขายสุทธิ  5,444 ตร.ม. 
จ านวนยนิูตท่ีขาย  156 ยนิูต 
ราคาขายเฉล่ีย 203,970 บาท/ตร.ม. 
ยอดขาย 1,110.4 ลา้นบาท 

เงินมดัจ าจากนักลงทุนมีจ านวน 135.3 ลา้นบาท ส าหรับงวดก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่จะไดรั้บอีก 
20.8 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2560 

งวดการโอนและสดัส่วนการโอนของยอดขายทั้งหมดหลงัหกัเงินมดัจ าของนกัลงทุนคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 
สดัส่วนการโอนของยอดขาย
ทั้งหมดหลงัหกัเงินมดัจ าของนกั
ลงทุน 

16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 

ลา้นบาท 157 157 157 157 157 157 

 Great Wall Tower 4 

ยนิูตทั้งหมดของ Great Wall Tower 4 ถูกขายก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 พ้ืนท่ีท่ีขายแลว้ จ านวนยนิูตท่ีขาย ราคา
ขายเฉล่ียและยอดขายของ Great Wall Tower 4 มีรายละเอียดดงัน้ี  
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พ้ืนท่ีขายสุทธิ  10,897 ตร.ม. 
จ านวนยนิูตท่ีขาย  300 ยนิูต 
ราคาขายเฉล่ีย 214,559 บาท/ตร.ม. 
ยอดขาย 2,338 ลา้นบาท 

เงินมดัจ าจากนักลงทุนส าหรับงวดก่อนเดือนกุมภาพนัธ์เท่ากับ 174.8 ลา้นบาท และคาดว่าจะไดรั้บอีก 67.3  
ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2560 

งวดการโอนและสดัส่วนการโอนของยอดขายทั้งหมดหลงัหกัเงินมดัจ าจากนกัลงทุนคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค.61 
สดัส่วนการโอนของยอดขาย
ทั้งหมดหลงัหกัเงินมดัจ าของนกั
ลงทุน 

16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 

ลา้นบาท 332.4 332.4 332.4 332.4 332.4 332.4 

ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บจริงกบัประมาณการ 

ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บจริงและจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกคา้มีจ านวนเท่ากบั 94.7 ลา้นบาท จะ
น าไปปรับยอดรายไดจ้ากการขายในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 จนถึงเดือนธนัวาคม 2562 ในจ านวนเท่าๆกนัทุกเดือน 

 เงินรับจากลูกคา้ใหม่ Tower 4 

มูลค่าตามสญัญาของลูกคา้ใหม่ Tower 4 คือ 36.5 ลา้นบาทส าหรับงวดก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เงินผอ่นดาวน์มี
จ านวนเท่ากบั 12.2 ลา้นบาท ส าหรับงวดก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 และคาดว่าจะไดรั้บเงินผ่อนดาวน์เดือนละ 4.1 ลา้น
บาทในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 และไดรั้บเงินผ่อนดาวน์จ านวน 2.7 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาทใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ตามล าดบั 

1.2.1. รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนประกอบด้วยเงินมัดจ าซ่ึงถูกหักไวแ้ละดอกเบ้ียรับมีจ านวน 0.9 ลา้นบาท ส าหรับงวดก่อนเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่ต่อไปจะไม่มี 

1.2.2. รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าประกอบดว้ยเงินมดัจ าส านกังานขายซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั 12.2 ลา้นบาทส าหรับงวดก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
และคาดวา่ต่อไปจะไม่มี 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

2.1. ต้นทุนค่าก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 และ 2 คาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 
 ก่อน 

ก.พ.60 
ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 ม.ิย.60 

โครงการระยะท่ี 1  1,269.8 127.2 118.7 116.4 101.1 94.4 

โครงการระยะท่ี 2 814.4 75.0 68.1 109.3 102.1 98.3 
 
 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 
โครงการระยะท่ี 1  78.9 62.3 55.8 53.6 52.9 50.9 
โครงการระยะท่ี 2 99.4 146.0 123.2 124.1 87.7 147.8 
 
 ม.ค. 61 ก.พ.61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค.61 ม.ิย.61 
โครงการระยะท่ี 1  48.0 - - - - - 
โครงการระยะท่ี 2 156.3 144.6 141.5 120.2 111.0 89.5 
 
 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 
โครงการระยะท่ี 1  - - - - - - 
โครงการระยะท่ี 2 66.5 57.4 54.4 53.5 50.7 46.7 

2.2. ค่านายหน้า 

แรงจูงใจของนกัลงทุนคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ก่อน ก.พ.60 ก.พ.60 – ส.ค. 60 ก.ย. 60 - ก.พ. 61 
แรงจูงใจของนกัลงทุน 145.6 4.9 ต่อเดือน 1.2 ต่อเดือน 
 
 ม.ีค. 61 – ก.ย. 61 ต.ค. 61 – ก.พ. 62 ม.ีค. 62 
แรงจูงใจของนกัลงทุน - 2.7 ต่อเดือน 1.7 

2.3. ค่าออกแบบ 

ค่าออกแบบคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อน 
ก.พ.60 

ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 ม.ิย.60 

ค่าออกแบบ 86.2 3.9 0.3 2.0 2.6 0.3 
 
 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 
ค่าออกแบบ 0.3 0.04 0.04 0.04 2.6 - 0.3 
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เอกสารแนบ 3 – หนา้ 12 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

2.4. ค่าบริหารงานก่อสร้างและค่าส ารวจเชิงปริมาณ  

ค่าบริหารงานก่อสร้างและค่าส ารวจเชิงปริมาณคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ.60 – ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย.61 
ค่าบริหารงานก่อสร้างและ
ค่าส ารวจเชิงปริมาณ 

45.1 2.1 ต่อเดือน 2.0 3.8 

 
 ธ.ค.61 – ม.ีค. 62 เม.ย. 62 
ค่าบริหารงานก่อสร้างและ
ค่าส ารวจเชิงปริมาณ 

1.1 ต่อเดือน 0.5 

2.5. ค่าโฆษณา  

ค่าโฆษณาคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อน ก.พ.60 ก.พ. 60 – พ.ค. 60 ม.ิย. 60 – ก.ค. 60 ส.ค. 60 
ค่าโฆษณา 206.1 - 8.3 ต่อเดือน 10.4 
 
 ก.ย.60 – เม.ย. 61 พ.ค. 61 –ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 – ม.ิย. 62 
ค่าโฆษณา 2.1 ต่อเดือน 10.4 13.4 3.0 ต่อเดือน 

2.6.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ก่อน ก.พ.60 ก.พ. 60 – ธ.ค. 62 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1.1 ต่อเดือน 1.0 ต่อเดือน 

2.7. ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกู้ยืมธนาคาร 

เงินกูย้มืรวมถึงเงินกูย้มืและเงินกูย้มืเพ่ิมเติมส าหรับทั้ง 2 ระยะ อตัราดอกเบ้ียจากเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป
เท่ากบัร้อยละ 4 ต่อปี ดอกเบ้ียจ่ายของโครงการระยะท่ี 1 และ 2 คาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท  
 ก่อน ก.พ.60 ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 ม.ิย.60 
โครงการระยะท่ี 1 149.8 9.2 7.4 8.6 8.7 9.2 
โครงการระยะท่ี 2 146.8 9.7 7.6 8.7 8.7 9.3 
 
 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 
โครงการระยะท่ี 1 9.2 9.8 8.4 6.6 4.9 3.5 
โครงการระยะท่ี 2 9.4 10.0 10.4 10.4 11.1 11.0 
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 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค.61 ม.ิย.61 
โครงการระยะท่ี 1 1.7 - - - - - 
โครงการระยะท่ี 2 11.7 12.1 11.3 12.9 12.8 13.5 
 
 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 
โครงการระยะท่ี 1 - - - - - 
โครงการระยะท่ี 2 13.3 11.2 8.5 5.1 1.7 

2.8. ค่าธรรมเนียมวเิคราะห์โครงการ 

ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการมีจ านวน 35.8 ลา้นบาท ส าหรับงวดก่อนเดือนกุมภาพนัธ์ และ 2 ลา้นบาทใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่ต่อไปจะไม่มี 

2.9. งบประมาณใบอนุญาตพเิศษ 

งบประมาณใบอนุญาตพิเศษคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน 
ก.พ.60 

ก.พ.60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค.60 

งบประมาณใบอนุญาตพเิศษ 30.9 - 0.08 0.1 1.1 
 
 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 – ต.ค. 

60 
พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 

งบประมาณใบอนุญาตพเิศษ 1.0 - 10 - 0.03 
 
 ก.พ.61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค.61 ม.ิย.61 
งบประมาณใบอนุญาตพเิศษ - 0.07 0.2 1.4 1.5 

2.10. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากบัอตัราร้อยละ 3.3 ของยอดขายทั้งหมดส าหรับการโอนในแต่ละงวด 

2.11. ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน 

ค่าธรรมเนียมการโอนเท่ากบัอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนท่ีโอนโดยใชร้าคาประเมินห้องชุดเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี ราคา
ประเมินคอนโดมิเนียมเท่ากบั 150,000 บาทต่อ ตร.ม. 

2.12. ค่าใช้จ่ายนิตอิาคารชุด 

ค่าใชจ่้ายนิติลูกคา้ทัว่ไปโครงการระยะท่ี 1 และ 2 คาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ. 60 – เม.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ค. 60 ส.ค. 60 – ก.ค. 61 
โครงการระยะท่ี 1 - 0.3 ต่อเดือน 0.7 ต่อเดือน 
 
 ก่อน ก.พ.60 – ม.ิย. 61 ก.ค. 61 – ม.ิย. 62 
โครงการระยะท่ี 2 - 0.7 ต่อเดือน 

2.13. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 1 ปี หลงัจากวนัท่ีเร่ิมโอนยูนิต โดยมีอตัรา 0.7 ลา้นบาทต่อเดือน
ส าหรับช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ส าหรับโครงการระยะท่ี 1 และอตัรา 1.0 ลา้นบาทต่อเดือนส าหรับ
ช่วงกรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562 

2.14. โปรโมช่ัน “อยู่ฟรี 2 ปี” 

ตน้ทุนส าหรับโปรโมชัน่คาดวา่จะมีราบละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ.60 – ก.ค. 60 ส.ค. 60 – ม.ค.61 ก.พ. 61 – ม.ค. 62 
โปรโมชัน่ “อยูฟ่รี 2 ปี” - 12.3 ต่อเดือน 5.2 ต่อเดือน 

2.15. ค่าถมทีด่นิ 

ค่าถมท่ีดินเท่ากบั 0.8 ลา้นบาทส าหรับช่วงก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ และคาดวา่ต่อไปจะไม่มี 

2.16. ค่าออกแบบโครงสร้างส านักงานขาย 

ค่าออกแบบโครงสร้างส านกังานขายเท่ากบั 0.6 ลา้นบาทส าหรับช่วงก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่ต่อไป
จะไม่มี 

2.17. การจบัฉลาก  

ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ. 60 – ม.ิย. 61 
การจบัฉลาก (53202) - 0.06 ต่อเดือน 

2.18. ส่วนลดหุ้นแลกห้อง 

ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีคาดวา่จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ก่อน ก.พ. 60 ก.พ. 60 – ก.ค. 61 ส.ค. 61 
ส่วนลดหุน้แลกหอ้ง 0.02 0.001 ต่อเดือน 0.2 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 15 จากทั้งหมด 15 หนา้ 

2.19. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนเท่ากบั 0.2 ลา้นบาทส าหรับช่วงก่อนกุมภาพนัธ์ 2560 และคาดวา่จะมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวอีก 15.1 ลา้น
บาทในเดือนพฤษภาคม 2562 

2.20. ภาษีเงนิได้นิตลูิกค้าทัว่ไป 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติลูกคา้ทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ 20 ของ [(รายไดจ้ากการขาย x อตัราก าไรขั้นตน้) – ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร] อตัราก าไรขั้นตน้ของโครงการระยะท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 28 ของรายไดจ้ากการขายโครงการระยะท่ี 1 และ
อตัราก าไรขั้นตน้ของโครงการระยะท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 44 ของรายไดจ้ากการขายโครงการระยะท่ี 2 ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารรวมถึงค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ ค่าภาษีธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่า
นิติลูกคา้ทัว่ไป และค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
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