ที่ 096/2559
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง:

1) คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทาคาเสนอซื ้อ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และที่
ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
3) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558
4) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สาหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
แล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
5) หนังสือรับรอง หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อมูล และเอกสารอื่นๆ ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
6) รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัท เยียร์
แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1823/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และหนังสือยืนยันและรับรองมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
7) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด โดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพร
ซัล จากัด จานวน 2 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ 0734/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเลขที่ 0735/2559
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และหนังสือยืนยันจากบริษัท เยียร์
แอพไพรซัล จากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม
8) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด โดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จากัด จานวน 1 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ J20/59015 ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ
9) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทวี เรสซิเดนซ์ จากัด โดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
จานวน 1 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ J20/59016 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
10) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท วี 33 จากัด โดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด จานวน
1 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ 1419/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ
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หนังสือยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0090/2559 ลง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
11) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด โดยบริ ษัท บริ ษัท เยียร์ แอพไพร
ซัล จากัด จานวน 4 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ 0581/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559, เลขที่ 0584/2559 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2559, เลขที่ 0729/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเลขที่ 0736/2559 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 จัดทาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และหนังสือยืนยันจากบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล
จากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม
Disclaimers: 1) ผลการศึกษาของบริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด (“ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น” หรื อ “CapAd”) ใน
รายงานฉบับนี ้ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากผู้บริ หารของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ
ตอล จากัด (มหาชน) และข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (www.set.or.th)
2) ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรื อขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการทา
รายการในครัง้ นี ้
3) ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นทาการศึกษาโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตังมั
้ น่ อยูบ่ น
พื ้นฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาและให้ ความเห็น ภายใต้ สถานการณ์และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ใน
ปั จจุบนั
หากสถานการณ์และข้ อมูลมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผล
การศึกษาของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้
ตามที่ น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วิทยากร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกรวมกันว่า “กลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) มีการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“PRINC”
หรื อ “กิจการ” หรื อ “บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 อันเป็ นผลมาจากการที่กิจการได้ ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
กิจการเพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นของบริษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (“VB”) ให้ แก่ น.ส. สาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอป
เม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์”) จานวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามลาดับ
ส่งผลให้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว น.ส. สาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์
เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 51.92 และร้ อยละ 4.87 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ตามลาดับ และรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 56.79 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ
นอกจากนี ้ ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการจานวน 972,199,200 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.01
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ
ได้ เริ่ มต้ นความ
สัมพันธ์เป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) จึงต้ องเข้ าร่วมทาการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่ องกาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้ าข่ายลักษณะเป็ นการ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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กระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ดังนัน้ เมื่อนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ได้ แก่ น.ส. สาธิตา วิทยากร และ
พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ และ ดร. สาธิต วิทยากร จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิม่ ขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 30.01 เป็ น
ร้ อยละ 86.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ซึง่ ข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) เป็ นผู้แทนใน
การรับซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2559 กิจการได้ รับสาเนาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) และแบบ 247-4 ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จากผู้ทาคาเสนอซื ้อแล้ วนัน้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด (“ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น” หรื อ “CapAd”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ รับการแต่งตังจากกิ
้
จการ
ให้ เป็ นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น เพือ่ ให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการต่อคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ซึง่ ในการ
พิจารณาเพื่อให้ ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผู้ทาคา
เสนอซื ้อฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและฝ่ ายจัดการของกิจการ และเอกสารที่ได้ รับจากกิจการ เช่น งบการเงิน แผนการดาเนินธุรกิจ
แผนการทางการเงินทีจ่ ดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของกิจการ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สัญญาต่างๆ รวมทังข้
้ อมูลที่
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะทัว่ ไป เช่น แบบแสดงข้ อมูลรายงานประจาปี (แบบ 56-1) ข้ อมูลทางสถิตทิ ี่เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ
กิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สานักงาน ก.ล.ต. ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับกิจการและข่าวที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นต่อคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรองหรื อรับประกันความถูกต้ อง หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่กิจการ
และ/หรื อ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการของกิจการมอบให้ แก่ทปี่ รึกษาของผู้ถือหุ้น ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นใน
รายงานฉบับนี ้ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่า ข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งและสมบูรณ์ และ
การให้ ความเห็นนี ้เป็ นการพิจารณาจากสภาวะและข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ในปั จจุบนั ณ วันที่จดั ทารายงานฉบับนี ้ ทังนี
้ ้
หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ หรื อเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจและประมาณการ
ทางการเงินของกิจการ รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่อคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
ในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา
ข้ อสนับสนุนที่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นตัดสินใจตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื ้อ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วิทยากร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยก
รวมกันว่า “กลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) มีการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“PRINC” หรื อ
“กิจการ” หรื อ “บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จากการที่กิจการได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระสิง่ ตอบแทนใน
การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง ให้ แก่ น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
(“พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์”) จานวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามลาดับ จึงทาให้ น.ส. สาธิตา
และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 56.79 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ โดยมี ดร. สาธิต ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการจานวน
972,199,200 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของกิ
้
จการ และถือว่าเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ดังนัน้ เมื่อนับรวมการถือหุ้นของบุคคล
ที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ได้ แก่ น.ส. สาธิตา, พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ และ ดร. สาธิต วิทยากร จะมี
สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 30.01 เป็ นร้ อยละ 86.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ
ทาให้ กลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องดาเนินการทาคาเสนอซื ้อหลัก
ทรัพย์ที่เหลือในกิจการจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
โดยกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อมอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “ผู้ทาคาเสนอซื ้อ” หรื อ “น.ส. สาธิตา”) เป็ นผู้แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการในการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แต่เพียงผู้เดียว
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า วิธีทเี่ หมาะสมที่สดุ ในการ
ประเมินมูลค่าหุ้น PRINC ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจากมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดได้ สะท้ อนถึงความ
ต้ องการซื ้อขายหุ้น PRINC ของนักลงทุน ความคาดหวังของนักลงทุนโดยได้ พิจารณาข่าวสาร ข้ อมูลที่เปิ ดเผย และการ
คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC แล้ ว รวมถึงการอนุมตั ิซื ้อหุ้น VB จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ หุ้น PRINC มีการสภาพคล่องในการซื ้อขายในระดับที่ดี โดย CapAd เห็นว่า
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC จะเท่ากับ 2.725 – 2.729 บาทต่อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC
เท่ากับ 0.141 - 0.145 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นตา่ กว่าร้ อยละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ หุ้น PRINC ที่ 2.87 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ ในส่วนสถานภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ การเปลีย่ นแปลงกรรมการ ผู้บริ หาร และ
โครงสร้ างองค์กร การจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการและบริษัทย่อย นโยบายการจ่ายเงินปั นผล รายการระหว่างกัน จะ
ไม่มีอะไรเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
โดยสรุป ที่ปรึกษาของผู้ถอื หุ้นมีความเห็นว่ า ผู้ถอื หุ้นควรพิจารณาตอบรับคาเสนอซือ้ เนื่องจากราคา
เสนอซื ้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น และการตอบรับคาเสนอซื ้ออาจเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นรายย่อยทีจ่ ะลดความเสีย่ งหรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต อันเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายและ
แผนงานต่างๆ โดยกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่อาจเกิดขึ ้นภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
สิ ้นสุดการทาคาเสนอซื ้อ รวมถึงเป็ นการลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นภายหลังสิ ้นสุดการทาคาเสนอซื ้อ เช่น ความเสีย่ งใน
การรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการบริหารงาน ความเสีย่ งในการดารงสถานะบริ ษัทจดทะเบียน
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และสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของกิจการ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีความไม่แน่นอนในด้ านการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารของกิจการในอนาคต ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ เช่น การตัดสินใจขายคืนทีด่ ินเปล่า
แปลงใดแปลงหนึง่ หรื อทังหมด
้
5 แปลงในต่างจังหวัดให้ แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี , การตัดสินใจซื ้อหุ้นหรื อทรัพย์สนิ ที่มี
นัยสาคัญของบริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด (“VMS”) และบริ ษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริ ค จากัด (“RBD”) ของ
น.ส. สาธิตา, การตัดสินใจพัฒนาโครงการสาหรับที่ดินและอาคาร S27 (บนถนนสุขมุ วิท บริ เวณซอยสุขมุ วิท 27) หรื อการ
ขายที่ดินและอาคารให้ แก่บคุ คลภายนอก (ซึง่ มีเงื่อนไขที่ น.ส. สาธิตา ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยในจานวนทีเ่ ท่ากับ ส่วน
ต่างระหว่างต้ นทุนสุทธิ และราคาซื ้อขายที่ดินและอาคาร S27 ในอนาคตให้ แก่กิจการ), และการทารายการระหว่างกันอื่นๆ
ระหว่างกิจการและกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อในอนาคต
ทัง้ นี ้ ผู้ถอื หุ้นควรพิจารณาราคาหุ้นของกิจการที่ซอื ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ประกอบในการ
ตัดสินใจ โดยในกรณีท่ รี าคาหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ฯ สูงกว่ าราคาเสนอซือ้ ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซือ้
ผู้ถอื หุ้นมีทางเลือกที่จะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ อีกทางหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นควรติดตามราคาตลาด
ของหุ้น PRINC อย่างใกล้ ชิด และควรคานึงถึงความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาดในปั จจุบนั ของหุ้น PRINC
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นควรคานึงถึงความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของ PRINC และราคาตลาดของหุ้น
PRINC ที่อาจจะลดลงหากมีการขายหุ้นในปริมาณมากๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับ
คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาในการ
ตัดสินใจสาหรับการตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ การพิจารณาตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินจิ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ CapAd ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ขอรับรองว่าได้ พิจารณาให้ ความเห็นกรณีข้างต้ นด้ วยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น มีดงั ต่อไปนี ้
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ส่ วนที่ 1: ความเป็ นมา
น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วิทยากร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกรวมกันว่า
“กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) มีการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“PRINC” หรื อ “กิจการ” หรื อ
“บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จากการที่กิจการได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระสิ่งตอบแทนในการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง ให้ แก่ น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์”)
จานวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามลาดับ ส่งผลให้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 56.79 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ และเมื่อนับรวมการถือหุ้นของ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร.
สาธิต”) ซึง่ เริ่ มต้ นเป็ นบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (Concert Party) จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดิมที่ถือโดย ดร.
สาธิต วิทยากร คิดเป็ นร้ อยละ 30.01 เป็ นร้ อยละ 86.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการและของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ทาให้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องดาเนินการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือในกิจการจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
ทังหมด
้
คิดเป็ นหุ้นที่ต้องเสนอซื ้อทังสิ
้ ้นจานวน 427,949,887 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 1,228,216,175.69
บาท
ทังนี
้ ้กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื ้อมอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) เป็ นผู้แทนในการรับซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แต่เพียงผู้เดียว
ชื่อ
I.
II.
III.
IV.

ประเภท
หุ้น

ผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
บุคคลกลุม่ เดียวกับผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II
บุคคลตามมาตรา 246 และ 247 ของบุคคล
ตาม I และ II
V. ข้ อตกลงอื่นที่จะทาให้ บคุ คลตาม I ถึง III
ได้ ห้ นุ เพิ่มขึ ้น
รวม
ที่มา: แบบ 246-2 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
86.80
-

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จการ
86.80
-

-

-

-

-

-

-

86.80

86.80

จานวนหุ้น
2,812,137,633
-

2,812,137,633

1. ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการและธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซือ้
1.1
ธุรกิจของกิจการ
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูลการประกอบธุรกิจของกิจการในหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ได้ ในแบบ 250-2 และแบบ 56-1 ของ
กิจการที่เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ www.set.or.th และ www.sec.or.th
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการ
- ทุนจดทะเบียนและโครงสร้ างผู้ถือหุ้น
- รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และที่คาดว่าจะเป็ นหลังการทาคาเสนอซื ้อ
- สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.2
รายละเอียดของผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูลการประกอบธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ ในแบบ 247-4 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อที่เปิ ดเผยไว้ ใน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ www.set.or.th และ www.sec.or.th
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ส่ วนที่ 2: ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ หุ้นของกิจการ
CapAd ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยใช้ ข้อมูลจากคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ข้ อมูลจากกิจการ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ จากผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระ รายงานการตรวจสอบการสถานะด้ านภาษี อากร และเอกสารต่างๆ รวมทังข้
้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
ทัว่ ไปเช่น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานแล้ ว ข้ อมูลทางการเงินจาก
เว็บไซต์ตา่ งๆ และข้ อมูลที่บริ ษัทฯ เปิ ดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เป็ นต้ น
ในการประเมินความเหมาะสมของราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ความเห็นของ CapAd ตังอยู
้ บ่ น
สมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารทีไ่ ด้ รับเป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้ วน และถูกต้ อง รวมทังเป็
้ นการพิจารณาจากสถานการณ์
และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของบริ ษัทฯ รวมถึงอาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้ ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
โดย CapAd ได้ พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นของกิจการ ด้ วยวิธีการต่างๆ จานวน 6 วิธี ได้ แก่
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
3) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้ อนุมตั ิการซื ้อหุ้น VB
ดังนัน้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พจิ ารณาและมูลค่ากิจการของบริษัทฯ
และมูลค่ากิจการของกลุม่ VB
VB ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน
4 บริ ษัท รายละเอียดมีดงั นี ้
บริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(“VB”)
ได้ แก่ VI, V33, VR และ BG โดย VB มีการถือครองที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนา 2 แห่ง ได้ แก่

(1) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ ติดถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง ตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

(2) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ติดถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ตาบล
บริษัท วี 33 จากัด (“V33”)
VB ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ตลาดกรวด อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั ยังไม่มีการดาเนินธุรกิจ
V33 ถือครองที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนา 1 แห่ง เนื ้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ ติดซอยไม่มีชื่อ แยก
จากถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนสายแม่ริม-สะเมิง ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
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บริษัท
บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด (“VI”)
VB ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด (“VR”)
VB ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

บริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด (“BG”)
VB ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าของอาคารสานักงานให้ เช่า - อาคาร บางกอก บิส
ซิเนส เซ็นเตอร์ สูง 30 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พื ้นที่อาคารรวมประมาณ 37,770.61 ตาราง
เมตร ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 29 ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าของอาคารโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนท์
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพ ประกอบด้ วย 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารโรงแรม สูง 15 ชัน้ อาคาร
อพาร์ ทเม้ นท์ สูง 14 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ สูง 19 ชัน้ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ สูง 31 ชัน้
โดยคาดว่าอาคารจะเปิ ดให้ บริการได้ ในไตรมาส 1 ปี 2560 ตังอยู
้ ่เลขที่ 18, 22, 22/1 ซอยเอก
มัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน และทีด่ ินเปล่าเพื่อรอการพัฒนา
จานวน 4 แห่ง ได้ แก่

(1) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท ตาบลบ้ านฉาง อาเภอบ้ าน
ฉาง จังหวัดระยอง

(2) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนศุภกิจจรรยา ตาบลหมากแข้ ง อาเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(3) ที่ดิน เนื ้อที่ดินรวม 2-2-34.3 ไร่ พร้ อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ จานวน 1 หลัง (อาคาร
ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็จ) BG วางแผนพัฒนาเป็ นโรงแรม ตังอยู
้ ่เลขที่ 491 ซอยสุขมุ วิท 27
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(4) ที่ดิน เนื ้อที่ดินรวม 1-2-51.0 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการโรงแรม RetrOasis
Hotel ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 503 ซอยสุขมุ วิท 29 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่ได้ ประเมินราคาหุ้น VB โดยวิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจาก VB ไม่ได้ เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาหุ้นทีซ่ ื ้อขายอ้ างอิงได้ และไม่ได้ ใช้ วธิ ีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio Approach: P/E) เนื่องจากในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 VB มีผลขาดทุนสุทธิ
จากการดาเนินงาน
หลังจากที่ได้ ศกึ ษาข้ อมูลและเอกสารของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัท VB รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ
กลุม่ บริ ษัท VB ได้ ดงั ต่อไปนี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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1.
1.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
บริษัทฯ
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่
โดยในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ สอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทังนี
้ ้ สามารถนางบ
การเงินดังกล่าวมาคานวณหามูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ได้ ดงั นี ้
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)
964.84
864.10
2.06
39.38
112.38
1,982.76

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB) เท่ากับ 1,982.76 ล้ านบาท
1.2

กลุ่ม VB
การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ VB ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยเป็ น
การประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ VB ตามงบการเงินงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ สามารถนางบการเงินดังกล่าวมาคานวณหามูลค่าตาม
บัญชีของ VB ได้ ดงั นี ้
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ VB

(หน่วย: ล้ านบาท)
1,010.00
(2.86)
1,007.14

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการที่ 1,007.14 ล้ านบาท
2.
2.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
บริษัทฯ
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนาสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพัน
และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงิน
ฉบับล่าสุด และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรื อรายการที่มีผลกระทบทาให้ มลู ค่า
ตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าทีแ่ ท้ จริ งมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิม่ หรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในงบ
การเงิน รายการขาดทุนที่สามารถนามาลดภาษี ได้ ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต้ น หลังจากนัน้ จึงนาผลลัพธ์ที่คานวณได้ หารด้ วยจานวน
หุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีนี ้ CapAd ได้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีซงึ่ ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ของบริ ษัทฯ มาปรับปรุง โดยได้ พจิ ารณาประเด็นสาคัญ ดังนี ้
2.1.1 ส่ วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
บริ ษัทฯ มีรายการทรัพย์สนิ ที่มีการประเมินราคา ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ (“MEA”) โดยสรุปได้ ดงั นี ้ ้
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด (“เยียร์ ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ โดยเยียร์ ได้ ทาการประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2559 เพื่อให้ ทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
(เลขที่ 1823/2559) และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0091/2559) เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมิน
ข้ างต้ นในราคาเดิม สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สรุปได้ ดงั นี ้
2.1.1.1 รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่ประเมินราคา
ที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง และส่วนที่ใช้ ประกอบกิจการโรงแรม แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร
วิสต้ า – กรุงเทพฯ โดยเป็ นอาคารโรงแรมสูง 31 ชัน้ จานวน 1 หลัง มีห้องพักจานวน 184 ห้ อง ให้ บริ การภายใต้ การบริ หาร
โรงแรมของเครื อ Marriot ตังอยู
้ ท่ ี่ 1 ถนนสวนพลู (ซอยสาทร 3) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี
รายละเอียดห้ องพัก ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

แบบห้ องพัก
One Bedroom Deluxe Suite
One Bedroom Executive Suite
Two Bedroom Deluxe Suite
Three Bedroom Deluxe Suite
Three Bedroom Executive Suite
รวมจานวนห้ อง

พืน้ ที่ใช้ สอย (ตร.ม.)
65
75
100
130
165

จานวนห้ องพัก (ห้ อง)
55
50
58
11
10
184

โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ที่ประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้
ก) ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ (Freehold)
ลาดับที่
1
2

โฉนดที่ดิน เลขที่
หน้ า
เลขที่
ดิน
สารวจ
953
325
5754
2615
5
369
รวมเนือ้ ที่ดิน

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
0
81.4
1
3
52.9
2
0
34.4

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
-ไม่มี-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน)

ข) อาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาทีก่ ่อสร้ างบนที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาทีก่ ่อสร้ างบนที่ดิน ที่ประเมินมูลค่ามีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
รายการอาคารและสิ่งก่ อสร้ าง

พืน้ ที่ใช้ สอย (ตร.ม.)

1/

อาคารโรงแรมสูง 31 ชัน้
- พื ้นที่ภายในอาคาร
- พื ้นที่สระว่ายน ้าและทางเดินรอบ
ส่วนปรับปรุงพัฒนา
- พื ้นที่รัว้ ด้ านข้ าง 142 เมตร สูง 2 เมตร
- พื ้นที่รัว้ ด้ านข้ าง 48 เมตร สูง 3 เมตร
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

27,989.00
1,224.00
284.00
144.00
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หมายเหตุ: 1/ อาคารก่อสร้ างประมาณ 10 ปี อยูใ่ นสภาพดี

ค) งานระบบภายในอาคาร
งานระบบภายในอาคาร ประกอบด้ วย งานระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ,
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และดับเพลิง, ระบบบาบัดน ้าเสีย, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์ และ
ระบบลิฟท์
2.1.1.2 การประเมินมูลค่ า
เยียร์ มคี วามเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าโดยวิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดจากงบกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) จะเป็ นวิธีการทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่าเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่ถือครองเพื่อการลงทุน และใช้ วิธีต้นทุนเพื่อการตรวจสอบ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
ก) วิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach) – แบบคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
เยียร์ เลือกใช้ วิธีการประเมินโดยวิธีรายได้ แบบคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี
สมมติฐานที่สาคัญ คือ ทรัพย์สนิ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน โดยนักลงทุนจะถือครองทรัพย์สนิ ในช่วงระยะเวลาหนึง่
เท่านัน้ หลังจากนันก็
้ จะขายทรัพย์สนิ ออกไป (ซึง่ ในข้ อเท็จจริ งไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเช่นนัน)
้ โดยทัว่ ไประยะเวลาทีเ่ หมาะสม
กับการลงทุน คือ ประมาณ 5- 10 ปี สาหรับการประเมินครัง้ นี ้ เยียร์ ใช้ การลงทุนคือ 10 ปี โดยการทาประมาณการกระแส
เงินสดของกิจการรวม 11 ปี และใช้ รายได้ ของปี ที่ 11 เป็ นปี ที่คานวณหามูลค่าของกิจการ ณ สิ ้นปี ที่ 10
การจัดทาประมาณการกระแสรายได้ และรายจ่ายของโรงแรม เยียร์ เริ่ มจากสร้ างข้ อมูลรายได้ และรายจ่ายขึ ้นมา
เป็ นปี ฐาน จากประวัติผลประกอบการที่ผา่ นมา และปรับค่าด้ วยอัตราเงินเฟ้อเพื่อประมาณการในปี ที่หนึง่ และปี ตอ่ ไป ส่วน
ที่เป็ นปั จจัยคงทีจ่ ะถูกกาหนดตามอัตราส่วน และที่เหลือคือค่าผันแปรจะปรับตามอัตราผู้เข้ าพักหรืออัตราอื่นที่เกี่ยวข้ อง
สมมติฐานเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงแรมฯ สรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
1
2

3
4
5
6
7
8

จานวน
184 ห้ อง

จานวนห้ องพัก
รายได้ ห้องพัก
- อัตราค่าห้ องพัก (Average Room Rate) กาหนดไว้ ที่ 3,430 บาทต่อห้ องต่อคืน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate)
กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 86 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ต่อปี และคงที่ที่ร้อยละ 94.05 ตังแต่
้ ปีที่ 5
เป็ นต้ นไป
รายได้ คา่ อาหารและเครื่องดื่ม
ร้ อยละ 7.00 ของรายได้ ห้องพัก โดยเป็ นอัตราคงที่ร้อยละ 20 และผันแปรตาม
อัตราผู้เข้ าพักประมาณร้ อยละ 80
รายได้ อื่น
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ ห้องพัก โดยเป็ นอัตราคงที่ร้อยละ 20 และผันแปรตาม
อัตราผู้เข้ าพักประมาณร้ อยละ 80
ต้ นทุนทางตรง – ฝ่ ายห้ องพัก
ร้ อยละ 20.00 ของรายได้ จากห้ องพัก โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 50.00 และ
ต้ นทุนผันแปรร้ อยละ 50.00
ต้ นทุนทางตรง – ฝ่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้ อยละ 75.00 ของรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็ นต้ นทุนคงที่
ร้ อยละ 35.00 และต้ นทุนผันแปรร้ อยละ 65.00
ต้ นทุนทางตรง – ฝ่ ายรายได้ อื่นๆ
ร้ อยละ 70.00 ของรายได้ อื่นๆ โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 40.00 และต้ นทุนผัน
แปรร้ อยละ 60.00
ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง (Undistributed
Operating Expenses)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน้า 11/74

ความเห็นของทีป่ รึ กษาของผูถ้ ื อหุน้ เกี ่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

รายการ
- ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร (Administrative
and General Expenses)
- ค่าสาธารณูปโภค (Utilities)

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

จานวน
ร้ อยละ 10.00 ของรายได้ รวม โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 65.00 และต้ นทุนผันแปร
ร้ อยละ 35.00
ร้ อยละ 6.50 ของรายได้ รวม โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 80.00 และต้ นทุนผันแปร
ร้ อยละ 20.00
ร้ อยละ 4.50 ของรายได้ รวม โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 55.00 และต้ นทุนผันแปร
ร้ อยละ 45.00
ร้ อยละ 2.00 ของรายได้ รวม โดยเป็ นต้ นทุนคงที่ร้อยละ 70.00 และต้ นทุนผันแปร
ร้ อยละ 30.00

- ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา (Property
Operations and Maintenance)
- ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous
Expenses)
9 ค่าใช้ จา่ ยประจา (Fixed Charges)
- ค่าบริหาร (Management Fee) และค่า ร้ อยละ 2.30 ของรายได้ รวม
จูงใจในการบริหาร (Incentive Fee)
- ค่าภาษีโรงเรือน (Property Tax)
ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ ห้องพัก
- ค่าประกันภัย (Insurance)
ร้ อยละ 0.20 ของรายได้ รวม
- ค่าตังส
้ ารองในการปรับปรุงอุปกรณ์และ ร้ อยละ 4.00 ของรายได้ รวม
สถานที่ (Reserve for Replacement)
10 ระยะเวลาประมาณการ
10 ปี และขายทรัพย์สินออกไปในปลายปี ที่ 10
11 ค่าใช้ จา่ ยการขายทรัพย์สิน
ร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าขายทรัพย์สิน
12 Capitalization rate
ร้ อยละ 6.10
13 อัตราคิดลด (Discounted Rate)
ร้ อยละ 9.10 ต่อปี 1/
14 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
1,766.00 ล้ านบาท (ปั ดเศษ)
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1823/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ เยียร์ ได้ พิจารณาโดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ร้อยละ
1.66 ต่อปี บวกกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตัวทรัพย์สนิ ซึง่ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่อตั ราร้ อยละ 7.42 ต่อปี

เยียร์ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีคิดจากรายได้ และได้ มลู ค่าประเมินของสินทรัพย์เท่ากับ 1,766.00 ล้ านบาท
ข) วิธีต้นทุน (Cost Approach) – ใช้ สาหรับตรวจสอบผล
เยียร์ ใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Method) เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบผลของทรัพย์สนิ ตามวัตถุประสงค์ของ
รายงานนี ้

ที่ดิน
เยียร์ ได้ ประเมินมูลค่าที่ดินเปล่า โดยใช้ วิธีเปรียบเทียบข้ อมูลตลาด และทาการปรับแก้ ข้อมูลตลาดตามวิธีการให้
คะแนนคุณภาพ โดยเยียร์ ได้ ทาการประเมินมูลค่าทีด่ ินโฉนดเลขที่ 953 และ 2615 พื ้นที่รวม 2-0-34.4 ไร่ (834.4 ตาราง
วา) มูลค่าตลาดรวม 667.40 ล้ านบาท (ตารางวาละ 0.80 ล้ านบาท)

สิง่ ปลูกสร้ าง
เยียร์ ได้ ประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง โดยได้ ประมาณมูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ซึง่ เป็ นต้ นทุนค่า
ก่อสร้ างอาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ าง ณ วันที่ประเมิน และหักด้ วยค่าเสือ่ มราคา (Depreciation) คิดโดยใช้ วิธีเส้ นตรง สรุปได้
ดังนี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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พืน้ ที่
รายการ

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่ าทดแทนก่ อสร้ างใหม่
หน่ วยละ
รวม
(บาท)
(ล้ านบาท)

ค่ าเสื่อมราคา
รวม
(ล้ านบาท)

มูลค่ าหลังหัก
ค่ าเสื่อมราคา
(ล้ านบาท)

อาคารโรงแรมสูง 31 ชัน้ 1/
- พื ้นที่ภายในอาคาร
27,989.00
35,000
979.62
195.92
783.69
- พื ้นที่สระว่ายน ้าและทางเดินรอบ
1,224.00
15,000
18.36
3.67
14.69
รวมมูลค่าอาคารหลังหักค่าเสื่อมราคา
798.38
1/
ส่วนปรับปรุงพัฒนา
- พื ้นที่รัว้ ด้ านข้ าง 142 เมตร สูง 2 เมตร
284.00
2,000
0.57
0.45
- พื ้นที่รัว้ ด้ านข้ าง 48 เมตร สูง 3 เมตร
144.00
2,000
0.29
0.23
รวมมูลค่าส่วนปรับปรุงพัฒนาหลังหักค่าเสื่อมราคา
0.68
รวมมูลค่ าอาคารและสิ่งปรับปรุ งพัฒนาหลังหักค่ าเสื่อมราคา
799.06
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1823/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ อาคารก่อสร้ างประมาณ 10 ปี อยูใ่ นสภาพดี

จากข้ อมูลข้ างต้ นมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ตามวิธีต้นทุน เท่ากับ 1,467.00 ล้ านบาท
โดยสรุป ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเห็นว่ามูลค่าที่ได้ จากวิธีรายได้ สงู กว่าวิธีต้นทุน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าการ
พัฒนาใช้ ประโยชน์ของที่ดินในรูปแบบปั จจุบนั เป็ นการใช้ ประโยชน์สงู สุด และทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่าเป็ นทรัพย์สนิ ที่ถือ
ครองเพื่อการลงทุน จึงใช้ วิธีรายได้ เพื่อกาหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ
ดังนัน้ มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ของโรงแรม
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1823/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และ
หนังสือยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559 เท่ากับ 1,766.00 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโรงแรม แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์
สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ เหมาะสม เนื่องจากสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จึง
ควรพิจารณาความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์
สามารถสรุปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สนิ ถาวรของบริษัทฯ ได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์ถาวร

สินทรั พย์ ถาวรที่ประเมินมูลค่ า
1 โรงแรม แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร
วิสต้ า – กรุงเทพฯ
- ที่ดิน
- อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- เครื่องตกแต่งติดตัง้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 25592/
(1)

ราคาประเมินทรัพย์สิน
ณ 8 เม.ย. 2559
(2)

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี
(2) - (1)

227.52
1,157.44
29.78
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สินทรัพย์ถาวร
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มูลค่าตามบัญชี
ราคาประเมินทรัพย์สิน
2/
ณ 31 มี.ค. 2559
ณ 8 เม.ย. 2559
(1)
(2)
1,414.74
1,766.001/

ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี
(2) - (1)
351.26

รวมทรัพย์สินโรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์
สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – ที่ประเมินมูลค่า
1,414.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ที่ไม่ได้ รับการประเมิน
8.51/
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,423.25
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
(70.25)3/
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น
281.01
หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1823/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
2/ เปรียบเทียบราคาประเมินทรัพย์สินกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เนื่องจาก เป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
ทรัพย์สินซึง่ ใกล้ เคียงกับวันทีป่ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สดุ
3/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ จึงได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน – สุทธิ จานวน 281.01 ล้านบาท
2.1.2

สิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากขาดทุนสะสม (ทางภาษี)
บริ ษัทฯมีขาดทุนสะสมทางภาษีสาหรับผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2554 – 2556 โดยขาดทุนสะสมทาง
ภาษี สามารถนาไปลดภาระภาษีเงินได้ นิติบคุ คลได้ ไม่เกินปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี ้
ปี ภาษี
2554
2555
2556
2557
2558

ใช้ ประโยชน์ได้ จนถึงปี
2559
2560
2561
2562
2563

รวม
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ณ วันที่ 1 ม.ค. 25591/
หมายเหตุ: 1/ อัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลร้ อยละ 20

(หน่วย: ล้ านบาท)
ขาดทุนสะสมทางภาษี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
29.46
57.77
27.07
114.30
22.86

บริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมทางภาษีสาหรับผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2554 – 2556 สุทธิ 114.30 ล้ านบาท
ซึง่ สามารถนาไปลดภาระภาษีเงินได้ นิติบคุ คลได้ จานวน 22.86 ล้ านบาท ได้ ไม่เกินปี 2561 ซึง่ จะทยอยหมดอายุไปในแต่
ละปี ทังนี
้ ้ จากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ CapAd คาดว่าบริ ษัทฯ จะใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุน
สะสมได้ ประมาณ 4.12 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียดประมาณการทางการเงินของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 6.1 ของ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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รายงานฉบับนี ้) ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ จึ งปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเพิ่ มขึ้นจากสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุน
สะสมทางภาษี เพิ่ มขึ้นประมาณ 4.12 ล้านบาท
2.1.3

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
 การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ PRINC-W1 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ผู้ถือ PRINC-W1 ได้ แสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจานวน 1,719,400
หน่วย ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกเงินที่รับชาระ
ค่าหุ้นล่วงหน้ าจานวน 2,063,280 บาท ไว้ ในบัญชีสว่ นของผู้ถือหุ้นภายใต้ หวั ข้ อ “เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น” ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 มีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นคงเหลือเป็ นจานวน 434,088,300
หน่วย
 การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ PRINC-W1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ถือ PRINC-W1 ซึง่ เป็ นการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย ได้ แสดงความจานงใน
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจานวน 433,587,387 หน่วย ซึง่ แปลงเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน 433,587,387 หุ้น ที่
ราคาใช้ สทิ ธิ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นเงินเพิ่มทุนจานวน 520,304,864.40 บาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ บนั ทึกเงิน
เพิ่มทุนดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ จึ งปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชี เพิ่ มขึ้นจากการใช้สิทธิ ซื้อหุน้ สามัญของ PRINC-W1 ครัง้ สุดท้าย จานวน 520.30 ล้านบาท
2.1.4

หนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ อง
ในปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ ถกู นิติบคุ คลอาคารชุด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้ องให้ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่
เป็ นภาระจายอม หรื อชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นจานวนเงิน 49 ล้ านบาท และให้ จดั หาที่จอดรถเพิม่ เติมหรื อชดใช้ คา่ เสียหายเป็ น
จานวนเงิน 106 ล้ านบาท รวมถึงให้ ชดใช้ คา่ เสียหายในการซ่อมแซมการชารุดของอาคารชุดเป็ นจานวนเงิน 4 ล้ านบาท
ศาลชันต้
้ นได้ พิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าวแล้ วในเดือนธันวาคม 2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2554 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
ศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษายกฟ้องเฉพาะในกรณีให้ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็ นภาระ
จายอมและให้ จดั หาทีจ่ อดรถเพิม่ เติม ส่วนค่าเสียหายในการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดของอาคารชุดให้ ชดเชยไม่เกิน 3 ล้ าน
บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนกันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา และขณะนี ้คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ตงส
ั ้ ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟอ้ งร้ องในส่วนที่บริ ษัทฯ คิด
ว่าเหมาะสมเป็ นจานวนเงินรวม 1.4 ล้ านบาท ไว้ ในบัญชีแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริ ษัทฯ ชาระค่าชดเชยไม่เกิ น 3 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี และบริ ษัทฯ ได้ตงั้ สารองเผือ่ ผลเสียหายจากคดีฟอ้ งร้องไว้บางส่วน ดังนัน้ ตามหลักความ
ระมัดระวังทีป่ รึ กษาของผูถ้ ือหุน้ เห็นว่า ควรทาการปรับปรุงสารองเผือ่ ผลเสียหายจากคดีฟอ้ งร้องเพิ่ มขึ้นประมาณ 2.12
ล้านบาท (ซึ่ งคานวณจากมูลค่าชดเชย 2.83 ล้านบาท บวกด้วยประมาณการดอกเบีย้ ช่วงเวลาตัง้ แต่ กรกฎาคม 2556 –
ตุลาคม 2559)
สรุ ปการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของบริษัทฯ
จากการพิจารณารายการที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทาการประเมินมูลค่าบริ ษัทฯ จากวิธีมลู ค่า
ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
รายการปรับปรุง
รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมทางภาษี
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ สุดท้ าย PRINC-W1
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากคดีฟอ้ งร้ อง
ส่ วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุ ง
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.1 ของรายงานฉบับนี ้
2/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้
3/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.3 ของรายงานฉบับนี ้
4/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.4 ของรายงานฉบับนี ้

(หน่วย: ล้ านบาท)
1,982.76
281.011/
4.122/
520.303/
(2.12)4/
2,786.08

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB) เท่ากับ 2,786.08 ล้ านบาท
2.2

กลุ่ม VB
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีที่คานวณได้ ตามงบการเงินงวดล่าสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. มาปรับปรุงด้ วย
รายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรื อรายการอื่นๆ ที่มีผลกระทบที่สาคัญ เช่น การเพิ่มทุนชาระแล้ ว
การเพิม่ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย รายการส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ และเหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในงบการเงิน เป็ นต้ น เพื่อให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากขึ ้น แต่ละบริ ษัทมีรายการปรั บปรุงที่สาคัญ ดังนี ้
2.2.1 การเพิ่มทุนชาระแล้ วของ VB และกลุ่มบริษัท VB
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 VB และกลุม่ บริ ษัท VB มีการเพิ่มทุนชาระแล้ ว ดังนี ้
เงินลงทุนใน
บริษัทย่ อย

VB
V33
VI
VR
BG
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนชาระแล้ ว สัดส่ วน
มูลค่ าเงิน
(บาท)
(ร้ อยละ) ลงทุนในบริ ษัท
ย่ อยของ VB
(บาท)
1,010,000,000
300,000,000
51
153,000,000
200,000,000
95
190,000,000
200,000,000
95
190,000,000
1,000,000,000
51
510,000,000
1,043,000,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ทุนชาระแล้ ว สัดส่ วน
มูลค่ าเงิน
(บาท)
(ร้ อยละ) ลงทุนในบริ ษัท
ย่ อยของ VB
(บาท)
6,330,900,000
300,000,000
99.99
299,999,988
200,000,000
99.99
363,700,000
99.99 1,030,000,000
700,000,000
2,850,600,000
99.99 4,521,800,000
6,215,499,988

ทุนชาระแล้ ว
เพิ่มขึน้
(บาท)
5,320,900,000
500,000,000
1,850,600,000
7,671,500,000

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 VB เพิ่มทุนชาระแล้ วจาก 1,010,000,000 บาท เป็ น 6,330,900,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 532,090,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ได้ รับเงินจากการเพิม่
ทุนจานวน 5,320,090,000 บาท VB นาเงินเพิม่ ทุนไปลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้ วย BG และ VR โดยเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 1,043,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 6,215,499,988 บาท ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2559
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว CapAd นาเงินเพิ่มทุนจานวนรวม 7,671.50 ล้ าน
บาท และการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยจานวน 5,172.50 ล้ านบาท ปรับเพิ่ม/ลดมูลค่าตามบัญชีของ VB ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
2.2.2

ส่ วนเพิ่ม (ลด) จากการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
VB, V33, VI, VR และ BG จัดให้ มีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่แต่ละบริ ษัทถือครองโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระ 2 ราย ซึง่ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณามูลค่าตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ และนาส่วน
ต่างของมูลค่าตามราคาประเมินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนๆ
ั ้ มาปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี รายละเอียดการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ของแต่ละบริ ษัท มีดงั นี ้
2.2.2.1 VB ถือครองทรัพย์สนิ ประเภทที่ดนิ เปล่ารอการพัฒนา 2 แห่ง ได้ แก่
1) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ติดถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
2) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ติดถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ตาบลตลาดกรวด อาเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
VB แต่งตังบริ
้ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด (“เยียร์ ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559 (เลขที่อ้างอิง 0734/2559 - 0735/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ.
0051/2559)
เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม
เนื่องจากเยียร์ ไม่พบการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้ อมและสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ
และได้ รับคายืนยันจากผู้วา่ จ้ างว่าระหว่างวันที่
ประเมินตามรายงาน และวันที่ออกจดหมายยืนยันราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญต่อ
กายภาพของทรัพย์สนิ แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ เยียร์ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็ นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปรายละเอียดการประเมินได้ ดงั นี ้
1) ที่ดนิ เปล่ า เนือ้ ที่ดนิ รวม 10-0-0 ไร่ ตัง้ อยู่ท่ ตี ดิ ถนนสายมวกเหล็ก-วังม่ วง ตาบลมวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ลาดับ
ที่
1
2

โฉนดที่ดิน เลขที่
หน้ า
เลขที่
ดิน
สารวจ
18485
10
2694
19957
17
2979
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนือ้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
6
0
0
4
0
0
10
0
0

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป
โฮลดิ ้ง จากัด

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
ไม่มี

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
เยียร์ ได้ ทาการสารวจทีด่ ินและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 (เลขที่ 0735/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0051/2559)
เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เยียร์ เลือกใช้ วิธีเปรียบเทียบ
ข้ อมูลตลาด (Market Comparison Method) เพียงวิธีเดียว เนือ่ งจากทรัพย์สนิ เป็ นที่ดินเปล่ามีข้อมูลเปรี ยบเทียบตลาดที่
เพียงพอ รายละเอียดการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
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วิธีการ
ราคาประเมินของ
ลักษณะของทรัพย์ สิน
ประเมิน
ผู้ประเมินราคาอิสระ
วิธีเปรียบ
30,000,000 บาท
- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18485 และ 19957 เนื ้อที่รวม 10-0-0 ไร่ หรือ 4,000 ตารางวา
เทียบราคา
(7,500 บาทต่อ ตรว.)
- ที่ดินลักษณะหลายเหลี่ยม ระดับพื ้นดินต่ากว่าถนนประมาณ 50 ซม. และมีที่ดิน
ตลาด
บางส่วนต่ากว่าถนน 3 เมตร เนื่องจากเป็ นบ่อ ปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นสวนมะขาม
(ที่ดินเปล่า – - ทีด่ ินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สีเขียว มีกรอบและเส้ นทแยงสีน ้าตาล ประกาศผังเมืองรวม
สระบุรี)
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 กาหนดให้ ใช้ ที่ดินประเภทปฏิรูปทีด่ ินเพื่อการเกษตรกรรม
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตังอยู
้ ใ่ นทาเลย่านเกษตรกรรมมีความ
เจริญปานกลาง มีความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่ นเขตบังคับผังเมือง
และมีความเป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินคือ เกษตรกรรม
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0735/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
ยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยียร์ ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรื อขายใน
พื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มี
ศักยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่
นามาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 4 รายการ บริ เวณ ถ.สายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทล. 2089) และ
ถ.สายมวกเหล็ก-ซับน้ อยเหนือ เช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 7,500 –
15,000 บาทต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้
คะแนนโดยวิธีถ่วงน ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยเยียร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0735/2559 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 มูลค่าตลาดที่ดินเปล่า - จังหวัดสระบุรีของ VB ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเท่ากับ
ตารางวาละ 7,500 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 30.00 ล้ านบาท
2) ที่ดนิ เปล่ า เนือ้ ที่ดนิ รวม 49-3-93 ไร่ ตัง้ อยู่ท่ ตี ดิ ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ตาบลตลาดกรวด
อาเภอเมืองอ่ างทอง จังหวัดอ่ างทอง
โฉนดที่ดิน เลขที่
หน้ า
เนือ้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
เลขที่
ดิน
สารวจ
ที่ตรวจสอบได้
ไร่
งาน ตารางวา
254
218
256
24
1
49 บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป
จานองกับ ธนาคาร
259
201
261
5
3
67
โฮลดิ ้ง จากัด
กรุงเทพ จากัด
7322
194
617
9
3
85
(มหาชน)2/
7323
200
618
9
2
92
1/
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้
49
3
93
หมายเหตุ: 1/ บางส่วนของที่ดินอยูใ่ ต้ แนวไฟฟ้าแรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผ่านทีด่ ิน คิดเป็ นเนื ้อที่ประมาณ 1-3-92 ไร่ (792 ตารางวา)
2/ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โฉนดที่ดินทังหมดได้
้
ถกู ปลดจานองกับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เรียบร้ อยแล้ ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน้า 18/74

ความเห็นของทีป่ รึ กษาของผูถ้ ื อหุน้ เกี ่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
เยียร์ ได้ ทาการสารวจทีด่ ินและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายงานลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559 (เลขที่ 0734/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0051/2559)
เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เยียร์ เลือกใช้ วิธีเปรียบเทียบ
ข้ อมูลตลาด (Market Comparison Method) เพียงวิธีเดียว เนือ่ งจากทรัพย์สนิ เป็ นที่ดินเปล่ามีข้อมูลเปรี ยบเทียบตลาดที่
เพียงพอ รายละเอียดการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีการ
ประเมิน
วิธีเปรียบ
เทียบราคา
ตลาด
(ที่ดินเปล่า –
อ่างทอง)
-

ลักษณะของทรัพย์ สิน

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ
81,594,600 บาท
(พื ้นที่ 19,201 ตรว. ราคา 4,200 บาทต่อ ตรว.
และพื ้นที่ 792 ตรว.1/ ราคา 1,200 บาทต่อ
ตรว.)

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 254, 259, 7322 และ 7323 เนื ้อที่ 49-3-93 ไร่
หรือ 19,993 ตารางวา
ที่ดินลักษณะใกล้ เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ระดับพื ้นดินตา่ กว่าถนน
ประมาณ 300 ซ.ม. เป็ นที่ดินเปล่าปั จจุบนั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สีมว่ ง ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2558 กาหนดให้ ใช้ ที่ดินประเภท อุตสาหกรรมและคลังสินค้ า
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไข
ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตังอยู
้ ่
ในทาเลย่านชุมชน มีความเจริญปานกลาง มีความเป็ นไปได้ ทาง
กฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่ นเขตบังคับผังเมืองสีมว่ ง และมีความ
เป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสังหา
ริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์สงู สุดของ
ทรัพย์สินคือ โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0734/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
ยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ ที่ดินบางส่วนอยูใ่ ต้ แนวไฟฟ้าแรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผ่านที่ดิน คิดเป็ นเนื ้อที่ประมาณ 1-3-92 ไร่ (792 ตารางวา)

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยียร์ ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรื อขายใน
พื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มศี กั ยภาพ
ใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามา
เปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 5 รายการ บริ เวณติดถนนสายบางปะอิน – นครสวรรค์ (ทล. 32)
เช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 2,500 – 12,500 บาทต่อตารางวา เพื่อ
นามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่าง
ของที่ดิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงน ้าหนัก (Weighted
Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยเยียร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0734/2559 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 มูลค่าตลาดที่ดิน 19,201 ตรว. มีราคา 4,200 บาทต่อ ตรว. และที่ดิน 792 ตรว. ซึง่ เป็ นส่วนที่อยูใ่ ต้
แนวไฟฟ้าแรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผ่านที่ดิน มีราคา 1,200 บาทต่อ ตรว. รวมมูลค่าตลาดทีด่ นิ เปล่า - จังหวัดอ่างทอง
ของ VB เท่ากับ 81.59 ล้ านบาท

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย
หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้
ซึง่ มีข้อมูลตลาดที่
เปรี ยบเทียบเพียงพอ เช่น ที่ดินเปล่า เป็ นต้ น
จากการเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ของ VB ตามมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่าตามราคาประเมินของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ จะเห็นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นจานวน 6.30 ล้ านบาท
ทรัพย์ สินของ VB

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
30.00
73.71
103.71

ราคาประเมิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่ า
(ต่ากว่ า) มูลค่ าตามบัญชี
7.88
7.88
(1.58)3/

1. ที่ดินเปล่า – จังหวัดสระบุรี
30.001/
2. ที่ดินเปล่า – จังหวัดอ่างทอง
81.592/
รวม
111.59
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax
Liabilities)
รวมรายการปรั บปรุ งส่ วนของผู้ถือหุ้น VB
6.30
หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0735/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0734/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
3/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

2.2.2.2 V33 ถือครองทรัพย์สนิ ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ ติดซอยไม่มีชื่อ แยกจากถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ถนนสายแม่ริม–สะเมิง ตาบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
V33 แต่งตังบริ
้ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด (“เยียร์ ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 23 มีนาคม
2559 (เลขที่อ้างอิง 1419/2559) และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0090/2559) เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิ และการประเมินได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
229
325
115
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
30
0
03
30
0
03

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี 33 จากัด

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
ไม่มี
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วิธีการ
ราคาประเมินของ
ลักษณะของทรัพย์ สิน
ประเมิน
ผู้ประเมินราคาอิสระ
วิธีเปรียบ
150,037,500 บาท
- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 229 เนือ้ ที่รวม 30-0-03 ไร่ หรื อ 12,003 ตรว.
เทียบราคา - ที่ดินลักษณะหลายเหลี่ยม หน้ ากว้ าง 234 เมตร สภาพภูมิศาสตร์ เป็ นพื ้นที่เนินเขา ระดับ
(12,500 บาทต่อ ตรว.)
ตลาด
พื ้นดินสูงต่าตามสภาพภูมิประเทศ
(ที่ดินเปล่า - ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สีเหลือง ประกาศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 กาหนดให้ ใช้
– เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัยประเภทบ้ านเดี่ยว หรือบ้ านแฝด สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
การสาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสาหรับการพัฒนาใช้ ประโยชน์ด้านโรงแรม รีสอร์ ท มี
ความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่ นเขตผังเมืองสีเหลือง และมีความเป็ นไปได้ ทาง
การตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้
ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินคือ โรงแรม หรือรีสอร์ ท
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 1419/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ ยอ. 0090/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยียร์ ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรื อขายใน
พื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มศี กั ยภาพ
ใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามา
เปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 4 รายการ บริ เวณติดถนนแม่ริม – สะเมิง, เลียบคลองชลประทาน
และถนนแม่ริม – แม่สา บริ เวณใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 8,720 –
17,000 บาทต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้
คะแนนโดยวิธีถ่วงน ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ มูลค่าตลาดที่ดินอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงราย ของ V33 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
เท่ากับตารางวาละ 12,500 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 150.04 ล้ านบาท
ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีรายการซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้ ซึง่ มีข้อมูลตลาดที่เปรี ยบเทียบ
เพียงพอ เช่น ที่ดินเปล่า เป็ นต้ น
จากการเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ของ V33 ในราคามูลค่าตามบัญชี กับมูลค่าตามราคาประเมินของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ จะเห็นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นจานวน 0.03 ล้ านบาท
ทรัพย์ สินของ V33
1. ที่ดินเปล่า – จังหวัดเชียงใหม่
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมรายการปรั บปรุ งส่ วนของผู้ถือหุ้น VB
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
150.00

ราคาประเมิน
150.04

(หน่วย : ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่ า
(ต่ากว่ า) มูลค่ าตามบัญชี
0.04
(0.008)1/
0.03
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หมายเหตุ 1/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมิน
และมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

2.2.2.3 VI ถือครองที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน – อาคารสานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนเอกมัย
(ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
อาคารสานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เป็ นอาคารสูง 30 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มี
พื ้นที่อาคารรวมประมาณ 37,770.61 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่ให้ เช่าประมาณ 19,461.22 ตารางเมตร และเป็ นพื ้นที่
ส่วนกลางประมาณ 18,309.39 ตารางเมตร สาหรับพื ้นที่ให้ เช่าแบ่งเป็ น 4 ประเภท ประกอบด้ วย พื ้นที่สานักงาน พื ้นที่
ร้ านค้ า พื ้นทีศ่ นู ย์อาหาร และพื ้นที่ผ้ เู ช่าขนาดใหญ่ ในปี 2557 – 2558 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) สูงกว่า
ร้ อยละ 90 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของอาคารประกอบด้
ั้
วยโฉนดที่ดินจานวน 2 โฉนด มีเนื ้อที่ดินรวมตาม
เอกสารสิทธิ ประมาณ 1-3-09.00 ไร่ (709.00 ตารางวา)
ลาดับที่
1
2

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
8330
450
1675
188885
1354
24745
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
1
2
26.0
83.0
1
3
09.0

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์
จากัด

ภาระผูกพัน
จดจานอง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ:
- ที่ดินลักษณะหลายเหลี่ยม สภาพที่ดินสูงเสมอระดับถนนผ่านหน้ า
- ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สนี ้าตาล ประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) เป็ นที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก กาหนดให้ ใช้
ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่ าศัยในบริเวณพื ้นที่เขตเมืองชันในที
้ ่ตอ่ เนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์ กลางเมือง
และเขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สิน 15 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
สานักงานตามการใช้ ประโยชน์ปัจจุบนั จะก่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุดและดีที่สดุ สาหรับทรัพย์สิน ณ วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
VI แต่งตังบริ
้ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด (“15 ที่ปรึกษา”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทีด่ ินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง อาคารสานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์
ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 เลขที่อ้างอิง J20/59015 เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
โดย 15 ที่ปรึกษามีความเห็นว่า วิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน
โดยคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของรายรับกระแสเงินสดสุทธิ
(Discounted Cash Flow) โดยการคานวณความสามารถของทรัพย์สนิ ในการสร้ างรายได้ และหักออกจากค่าใช้ จา่ ยใน
การดาเนินงาน และค่าใช้ จ่ายคงที่ เพื่อให้ ทราบรายรับสุทธิของทรัพย์สนิ รวมทังค
้ านวณมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สนิ และ
จะนามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ และใช้ วธิ ีต้นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีตรวจสอบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
 ระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการทางการเงินสาหรับการดาเนินงานของโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณการรวม 10 ปี
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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สมมติฐานประมาณการทางการเงิน
15 ที่ปรึกษา ใช้ ข้อมูลย้ อนหลังในอดีตที่ผา่ นมาของ VI ประมาณ 2 ปี รวมทังใช้
้ ข้อมูลจากตลาดของอาคาร
สานักงาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการประมาณการทางการเงิน
 ประมาณการรายรั บของทรั พย์ สิน
รายรับของอาคาร บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ มีรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่สานักงาน พื ้นที่ร้านค้ า พื ้นที่ศนู ย์อาหาร
พื ้นที่ผ้ เู ช่าขนาดใหญ่ และรายได้ อื่นๆ เช่น รายได้ จากการให้ เช่าป้ายโฆษณา รวมทังรายได้
้
จากค่าสาธารณูปโภค และค่า
จอดรถ เป็ นต้ น โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี ้
1. รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่สานักงาน พื ้นที่ร้านค้ า พื ้นที่ศนู ย์อาหาร และพื ้นที่ผ้ เู ช่าขนาดใหญ่
จากการเก็บข้ อมูลค่าเช่าพื ้นที่สานักงาน และพื ้นที่ร้านค้ าของอาคารสานักงาน บริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ใน
กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังนี ้


ชื่ออาคาร

1.
2.
3.
4.
5.

อาคารสรชัย
อาคารโมเดิร์น ทาวน์
อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1
อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 2
อาคาร 42 ทาวเวอร์

ที่ตัง้

ถนนเอกมัย
ถนนเอกมัย
ถนนเอกมัย
ถนนเพชรบุรี
ซอยสุขมุ วิท 42

ขนาดพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ตารางเมตร)
27,000
8,500
20,600
58,571
13,000

อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่สานักงาน
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่ร้านค้ า
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

500 – 600
350 – 480
350 – 500
450 – 550
500 -550

N/A
350 - 600
N/A
N/A
N/A

จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ข้ อมูลค่าตลาดของค่าเช่าพื ้นที่สานักงานและค่าเช่าพื ้นที่ร้านค้ าที่ในบริเวณใกล้ เคียง
กับทรัพย์สนิ ประกอบด้ วย ค่าเช่าพื ้นที่สานักงาน ประมาณ 350 - 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมค่าบริ การรายเดือน
แล้ ว) และค่าเช่าพื ้นที่ร้านค้ าประมาณ 350 - 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมค่าบริ การรายเดือนแล้ ว)
จากการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของ VI อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ มีคา่ เช่าสานักงานเฉลีย่ ปั จจุบนั
ประมาณ 525 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมค่าบริ การรายเดือนแล้ ว) และมีคา่ เช่าพื ้นที่ร้านค้ าเฉลีย่ ปั จจุบนั ประมาณ 500
บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมค่าบริ การรายเดือนแล้ ว) ซึง่ อยูใ่ นช่วงของระดับราคาตลาดของสานักงานให้ เช่าบริ เวณ
ใกล้ เคียง ดังนันทาง
้
15 ที่ปรึกษาได้ พจิ ารณาตามรายได้ ของทรัพย์สนิ ที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดค่าเช่าพื ้นที่
สานักงาน และร้ านค้ า
สาหรับพื ้นที่ศนู ย์อาหาร และพื ้นที่ผ้ เู ช่าบริ เวณชัน้ 10 และ 11 ซึง่ เป็ นพื ้นทีเ่ ช่าขนาดใหญ่ (Anchor Tenant)
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระพิจารณาค่าเช่าตลาดทีเ่ หมาะสมจากค่าเช่าตามสภาพปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับ และค่า
เช่าตลาดโดยทัว่ ไปของพื ้นทีเ่ ช่าขนาดใหญ่ ซึง่ โดยทัว่ ไปค่าเช่าของพื ้นที่เช่าขนาดใหญ่จะมีการปล่อยเช่าตามตลาดอยู่
ในช่วงประมาณ 200 – 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน ดังนัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระจึงมีความเห็นว่าค่าเช่าตลาดที่
เหมาะสมสาหรับพื ้นที่เช่าบริ เวณชัน้ 10 และ 11 จะอยูท่ ี่ประมาณ 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน ส่วนพื ้นที่ศนู ย์อาหาร ทาง
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระจะพิจารณาค่าเช่าตามสภาพปั จจุบนั เป็ นเกณฑ์ โดยมีคา่ เช่าปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับอยู่
ที่ 150 บาท/ตารางเมตร/เดือน ถึงแม้ วา่ ค่าเช่าตามสภาพปั จจุบนั ดังกล่าว จะตา่ กว่าค่าเช่าตลาดโดยทัว่ ไปของการเช่า
พื ้นที่เช่าขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากพื ้นที่ศนู ย์อาหารของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน ตังอยู
้ บ่ ริเวณชันใต้
้ ดิน จึงทาให้ คา่ เช่าตามสภาพ
ปั จจุบนั นัน้ ตา่ กว่าค่าเช่าตลาดโดยทัว่ ไปของการเช่าพื ้นที่เช่าขนาดใหญ่ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ รายละเอียดประมาณการ มี
ดังนี ้
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รายละเอียด
พื ้นที่สานักงาน

พื ้นที่ร้านค้ า
พื ้นที่ศนู ย์อาหาร
พื ้นที่ผ้ เู ช่าขนาดใหญ่
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พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
16,510.00

ค่ าเช่ าปี ที่ 1
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
525

1,384.00
405.00
1,162.22

500
150
350

การปรับขึน้ ค่ าเช่ า
ร้ อยละ 5 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 4 ในปี ที่ 3
ร้ อยละ 3 ในปี ที่ 4
และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ร้ อยละ 3 ทุกปี
ร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี
ร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี

ประมาณการอัตราการใช้ พื ้นที่ (Occupancy Rate)
รายละเอียด
พื ้นที่สานักงาน
พื ้นที่ร้านค้ า
พื ้นที่ศนู ย์อาหาร
พื ้นที่ผ้ เู ช่าขนาดใหญ่

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2
ร้ อยละ 95
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ50
ร้ อยละ 100 ตลอดอายุประมาณการ เนื่องจากเป็ นผู้เช่าหลัก
ร้ อยละ 100 ตลอดอายุประมาณการ เนื่องจากเป็ นผู้เช่าหลัก

ปี ที่ 3 และตลอดอายุประมาณการ
ร้ อยละ 70

2. รายได้ อื่นๆ
รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าบริ การจอดรถ รายได้ จากค่าสาธารณูปโภค และรายได้ อื่นๆ ซึง่ ประมาณ
การตามข้ อมูลที่ได้ รับจาก VI โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้ จากค่าบริการจอดรถ
รายได้ จากค่าสาธารณูปโภค
รายได้ อื่นๆ

ประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้ คา่ เช่า ตลอดอายุประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 18 ของรายได้ คา่ เช่า ตลอดอายุประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 2 ของรายได้ คา่ เช่า ตลอดอายุประมาณการ

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
1) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานส่วนกลาง ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย และการตลาด ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมแซม และบารุงรักษา ประมาณการค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี ้


ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานส่วนกลาง
(Common Area Expenses)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร (Management Fee)
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด (Sales &
Marketing Expenses)
ค่าสาธารณูปโภค (Utilities Expenses)
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา (Repair and
Maintenance Expenses)
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses)

ประมาณร้ อยละ 4 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 5 ของรายรับรวมในปี ที่ 1 และปรับขึ ้นร้ อยละ 3 ทุกปี ตลอดอายุการ
ประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 1.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุการประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 16 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุการประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 2.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุการประมาณการ
ประมาณร้ อยละ 3.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุการประมาณการ

2) ค่าใช้ จา่ ยคงที่ (Fixed Charged)
ค่าใช้ จา่ ยคงที่ ได้ แก่ ค่าภาษี โรงเรื อน และค่าเบี ้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าใช้ จ่ายคงที่ดงั นี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ประมาณร้ อยละ 6.25 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริงจากการให้ เช่าพื ้นที่ ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ (ร้ อยละ 12.5 x ร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการเช่าพื ้นที่)
ประมาณร้ อยละ 0.8 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริงในปี ที่ 1 และปรับขึ ้นร้ อยละ 3 ทุกปี
ตลอดอายุการประมาณการ

ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน หมายถึง ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยในการลงทุนใหม่/ปรับปรุงทรัพย์สนิ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ และค่าใช้ จ่ายใน
การปรับปรุงใหม่ (Cost of Renovation) หรื อเงินสารองเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Reserve for Replacement) โดยเงิน
สารองในการปรับปรุงอาคาร จะเป็ นเงินสารองเพื่อใช้ ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคาร รวมไปถึงการปรับเปลีย่ น
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ในโครงการ เพื่อให้ โครงการมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพตลาดในปั จจุบนั สาหรับ
ค่าใช้ จา่ ยในการสารองเพื่อการปรับปรุงอาคารทัว่ ไปอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 2 - 5 ของรายรับสุทธิ โดยการประมาณการ
ดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั อายุและประเภทของทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า


เงินสารองค่าปรับปรุงอาคาร
(Reserve for Replacement)


ประมาณร้ อยละ 3 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดอายุการประมาณการ

อัตราส่ วนลด (Discount Rate)

อัตราส่วนลด (Discount Rate) พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดระยะเวลา 50 ปี ใน
ปั จจุบนั ประมาณ ร้ อยละ 3.64 ต่อปี บวกกับปัจจัยเสีย่ งในธุรกิจลักษณะเดียวกัน ประมาณร้ อยละ 6 – 8 ต่อปี ดังนัน้ จึง
พิจารณาใช้ อตั ราส่วนลด (Discount Rate) ที่ประมาณร้ อยละ 9.5 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนการลงทุนของผู้ประกอบการสาหรับโครงการโรงแรมและอพาร์ ทเม้ นท์ จากการเก็บข้ อมูลตลาด
ของอสังหาริมทรัพย์ ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผา่ นมา จะอยูใ่ นเกณฑ์เฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 6 - 8 ต่อปี สาหรับการซื ้อ-ขาย
เปลีย่ นมือที่ดินพร้ อมอาคารสานักงานให้ เช่า ดังนัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระจึงมีความเห็นว่าประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Cap Rate) สาหรับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้อยูใ่ นอัตราประมาณร้ อยละ 6.5 ต่อปี


ต้ นทุนขายทรัพย์ สิน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระตังสมมติ
้
ฐานโดยจะขายทรัพย์สนิ ในปี ที่ 11 ดังนันจึ
้ งประมาณการค่าใช้ จ่ายในการ
ขายทรัพย์สนิ โดยคานวณต้ นทุนขายประกอบด้ วยภาษี ธุรกิจเฉพาะร้ อยละ 3.3 ค่าธรรมเนียมการโอนร้ อยละ 2 และค่า
คอมมิชชัน่ ในการขายร้ อยละ 1 รวมประมาณร้ อยละ 6.3


15 ที่ปรึกษาได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโครงการแล้ วตามสมมติฐานที่กล่าวข้ างต้ นแล้ วมีความเห็นว่า วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จะสามารถสะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ โดยได้ มลู ค่าของทรัพย์สนิ เท่ากับ
1,233 ล้ านบาท
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ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ มคี วามเหมาะสม
เนื่องจากเป็ นทรัพย์สนิ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สนิ เองทังปั
้ จจุบนั และในอนาคต สามารถสะท้ อนมูลค่ าจากการให้
เช่าและเป็ นการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระสาหรับลักษณะทรัพย์สนิ ที่มีรายได้ ประจา
(Recurring Income)
จากการเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ของ VI ในราคามูลค่าตามบัญชี กับมูลค่าตามราคาประเมินของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ จะเห็นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น
จานวน 551.59 ล้ านบาท
ทรัพย์ สินของ VI

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
543.51

ราคาประเมิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่ า
(ต่ากว่ า) มูลค่ าตามบัญชี
689.49

1. ที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน - อาคาร
1,233.00
สานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
(137.90)1/
รวมรายการปรั บปรุ งส่ วนของผู้ถือหุ้น VB
551.59
หมายเหตุ 1/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมิน
และมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

2.2.2.4 VR ถือครองที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรมและอพาร์ ทเม้ นท์ โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ (อาคารอยู่
ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างและปรับปรุง) ที่ตงเลขที
ั้
่ 18, 22, 22/1 ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ เป็ นโครงการโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง
คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการตังอยู
้ บ่ นที่ดิน 1 แปลง ประกอบด้ วยทีด่ นิ จานวน 5 โฉนด เนื ้อ
ที่ดินรวม 5-1-94.0 ไร่ (2,194 ตารางวา) มีอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างจานวน 4 อาคาร ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (AIM)
สูง 15 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ (Balance) สูง 14 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ (Cheer) สูง 19 ชัน้ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ
สูง 31 ชัน้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
3089
1962
2337
8273
1171
1668
8353
1496
1698
33814
1468
8216
33815
1469
8217
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
2
59.0
1
3
61.0
1
2
95.0
0
2
18.0
0
2
61.0
5
1
94.0

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี เรสซิเด้ นท์
จากัด

ภาระผูกพัน
จดจานอง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ:
- ที่ดินลักษณะหลายเหลี่ยม ระดับพื ้นดินสูงกว่าระดับถนนด้ านหน้ าที่ดนิ ประมาณ 0.30 เมตร
- ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สนี ้าตาล ประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) เป็ นที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก กาหนดให้ ใช้
ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่ าศัยในบริเวณพื ้นที่เขตเมืองชันในที
้ ่ตอ่ เนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์ กลางเมือง
และเขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน
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- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สิน 15 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าเมื่อโครงการมีการปรับปรุงแล้ วเสร็จ และเปิ ดใช้ งานเป็ น
โครงการโรงแรมและอพาร์ ทเม้ นท์ จะก่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ดุ สาหรับทรัพย์สิน ณ วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์ สนิ อิสระ
VR แต่งตังบริ
้ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด (“15 ที่ปรึกษา”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทีด่ ินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เลขที่อ้างอิง J20/59016 เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
15 ที่ปรึกษามีความเห็นว่า วิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีการทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดย
คานวณมูลค่าปัจจุบนั ของรายรับกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) จากประมาณการรายได้ ที่คาดว่าเกิดขึ ้น
จริ งจากค่าเช่าของทรัพย์สนิ มาคานวณหามูลค่าทรัพย์สนิ
เนื่องจากทรัพย์สนิ เมื่อปรับปรุงและก่อสร้ างแล้ วเสร็ จมี
ความสามารถในการสร้ างรายได้ และสามารถสะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ได้ และใช้ วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็ น
วิธีตรวจสอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
 ระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการทางการเงินสาหรับการดาเนินงานของโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณการรวม 10 ปี
 สมมติฐานประมาณการทางการเงิน
15 ที่ปรึกษาพิจารณาตามแผนธุรกิจที่ได้ รับจาก VR รวมทังใช้
้ ข้อมูลจากตลาดอุตสาหกรรมการบริ หารโรงแรม
และอพาร์ ทเม้ นท์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการประมาณการทางการเงิน
 ประมาณการรายรั บของทรั พย์ สิน
รายรับของโครงการ ประกอบด้ วย รายรับจาก 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ รายรับจากพื ้นที่โรงแรม และรายรับจากพื ้นที่
อพาร์ ทเม้ นท์ โดยมีสมมติฐาน ดังนี ้
รายรับจากพืน้ ที่โรงแรม
รายรับจากพื ้นที่โรงแรม ประกอบด้ วย รายรับจากห้ องพัก รายรับจากค่าอาหารและเครื่ องดืม่ และรายรับอื่นๆ
1. รายรับจากห้ องพักและอัตราการเข้ าพัก
จากการเก็บข้ อมูลค่าเช่าห้ องพักโรงแรมจากอินเตอร์ เน็ตทีม่ ีลกั ษณะใกล้ เคียงทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ชื่อโครงการ
1. โรงแรมซัมเมอร์ เซท สุขมุ วิท
ทองหล่อ กรุงเทพ
2. โรงแรมสลิล สุขมุ วิท
ทองหล่อ 1
3. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
สุขมุ วิท 55
4. โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์
บาย บลิสตัน

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ที่ตัง้
ซอยสุขมุ วิท 55
(ซอยทองหล่อ)
ซอยสุขมุ วิท 53
ซอยสุขมุ วิท 55
(ซอยทองหล่อ)
ซอยสุขมุ วิท 42
(ซอยรูเบีย)

จานวน
(ห้ อง)
262

ค่ าห้ องพักจากอินเตอร์ เน็ต
(บาท/เดือน)
2,900 – 3,900

อัตราเข้ าพักเฉลี่ย

111

2,500 – 4,700

60% - 70%

N/A

2,250 – 4,000

60% - 70%

55

3,300 – 7,400

70% - 85%

N/A
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จากการเทียบเคียงข้ อมูลข้ างต้ นพบว่า ข้ อมูลห้ องพักโรงแรมที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่ามี
อัตราการเข้ าพักเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 60 - 85 ในส่วนของค่าห้ องพักจากอินเทอร์ เน็ตอยูท่ ี่ประมาณ 2,250 – 7,400 บาท/
ห้ อง/คืน โดย 15 ที่ปรึกษาพิจารณาว่าลักษณะของโรงแรมที่ประเมินมูลค่ามีสภาพและศักยภาพในการทารายรับใกล้ เคียง
กับโรงแรมที่นามาเปรียบเทียบ รวมถึงได้ พิจารณาแผนธุรกิจของ VR เพื่อวิเคราะห์ประกอบร่วมกัน โดยรายละเอียด
ประมาณการค่าห้ องพักและอัตราการเข้ าพักที่เหมาะสมกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า มีดงั นี ้
อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย (บาท/ห้ อง/คืน) 2,200 บาท/ห้ อง/คืน ในปี ที่ 1 และพิจารณาปรับขึ ้นร้ อยละ 10 ในปี ที่ 2, ร้ อยละ 8 ในปี ที่ 3 และ
(Average Room Rate)
หลังจากนันในปี
้ ที่ 4 เป็ นต้ นไปปรับขึ ้นร้ อยละ 5 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 1
ร้ อยละ 70 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 80 ในปี ที่ 3
ร้ อยละ 85 ในปี ที่ 4 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ

2. รายรับจากค่าอาหารและเครื่ องดืม่
รายรับจากค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ได้ มาจากร้ านอาหาร และบาร์ เครื่ องดืม่ โดยประมาณการรายรับดังกล่าว
เท่ากับร้ อยละ 30 ของรายรับห้ องพัก ตลอดอายุประมาณการ
3. รายรับจากแผนกอื่นๆ
รายรับจากแผนกอื่นๆ เป็ นรายรับที่อาจเกิดขึ ้นภายในโรงแรม เข่น รายรับจากค่าโทรคมนาคม บริ การรถรับส่ง
บริ การซักรีด รายรับค่าปรับต่างๆ เป็ นต้ น โดยประมาณการรายรับดังกล่าวที่ร้อยละ 3 ของรายรับห้ องพักตลอดอายุ
ประมาณการ
รายรับจากพืน้ ที่อพาร์ ทเม้ นท์
รายรับจากพื ้นที่อพาร์ ทเม้ นท์ ประกอบด้ วย รายรับจากห้ องพัก รายรับจากพื ้นทีศ่ นู ย์ประชุม รายรับจากพื ้นทีจ่ อด
รถ รายรับค่าสาธารณูปโภค รายรับอื่นๆ โดยมีสมมติฐานดังนี ้
 รายรับจากห้ องพักและอัตราการเข้ าพัก
จากการเก็บข้ อมูลค่าเช่าห้ องพักโรงแรมจากอินเตอร์ เน็ตทีม่ ีลกั ษณะใกล้ เคียงทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า มีราย
ละเอียด ดังนี ้
ชื่อโครงการ

ที่ตัง้

จานวน
(ห้ อง)

อัตราค่ าเช่ า
(บาท/ห้ อง/
เดือน)
60,000 – 78,000
86,000 – 96,000
135,000

อัตราค่ าเช่ า
(บาท/ตร.ม./
เดือน)
300 – 390
460 – 511
562

อัตราเข้ าพัก
เฉลี่ย

11
19
16

พืน้ ที่
(ตร.ม./
ห้ อง)
180 – 200
180 – 200
240

1. เค.พี วิลล่า
2. เดอะ แกรนด์ วิลล่า
3. เอส 59 เอ็กเซ็กคูทีฟ
อพาร์ ทเม้ นท์
4. แอล เอ เรซิเด้ นท์ อพาร์ ท
เม้ นท์ สุขมุ วิท 61

เอกมัย ซอย 2
เอกมัย ซอย 2
ซอยสุขมุ วิท 59
ซอยสุขมุ วิท 61

14

100

65,000

650

100%

100%
100%
80%

จากข้ อมูลดังกล่าวพบว่า
ข้ อมูลโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในบริ เวณใกล้ เคียงทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่ามี
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ประมาณ 300 – 650 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 80 – 100
จากการพิจารณาข้ อมูลตลาดกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า พบว่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่ามีการตกแต่งห้ องพัก
โดยใช้ วสั ดุที่คอ่ นข้ างดีกว่าอพาร์ ทเม้ นท์ที่นามาเปรียบเทียบ และมีสงิ่ อานวยความสะดวกภายในโครงการที่ดกี ว่าข้ อมูล
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ตลาดบางโครงการ รวมไปถึงโครงการที่ประเมินมูลค่ามีการปรับปรุงอาคารใหม่ทงหมด
ั้
ทาให้ ห้องพักอาศัยอยูใ่ นสภาพที่
ใหม่กว่า สามารถดึงดูดผู้เช่าได้ ดีกว่าข้ อมูลที่นามาเปรี ยบเทียบ ดังนัน้ อัตราค่าเช่าที่เหมาะสมของพื ้นที่อพาร์ ทเม้ นท์ที่
ประเมินสูงกว่าข้ อมูลตลาดที่นามาเปรี ยบเทียบเล็กน้ อย สาหรับอัตราการเข้ าพัก พิจารณาเทียบเคียงจากอัตราการเข้ าพัก
ของข้ อมูลตลาดเป็ นเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานค่าเช่าและอัตราการเข้ าพัก ดังนี ้
อัตราค่ าห้ องพักเฉลี่ย และอัตราการเข้ าพัก (Room Revenue and Occupancy Rate)
อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย (บาท/ห้ อง/คืน) 800 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่ 1
(Average Room Rate)
และปรับขึ ้นร้ อยละ 8 ในปี ที่ 2, ร้ อยละ 5 ในปี ที่ 3 และหลังจากนันในปี
้ ที่ 4 เป็ นต้ นไปปรับขึ ้นร้ อย
ละ 4 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) ร้ อยละ 70 ในปี ที่ 1
ร้ อยละ 80 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 90 ในปี ที่ 3 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ

 รายรับจากศูนย์ประชุม
จานวนคนทีส่ ามารถรองรับได้ (ต่อวัน)
จานวนคนทีส่ ามารถรองรับได้ (ต่อปี )
อัตราจานวนคนใช้ พื ้นที่
(Occupancy Rate)
รายรับเหมารวม
อัตราการเติบโต

ประมาณ 450 คน ตลอดอายุประมาณการ
ประมาณ 164,250 คน
ร้ อยละ 30 ในปี ที่ 1
ร้ อยละ 40 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 50 ในปี ที่ 3 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
400 บาท/คน
ร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ

 รายรับจากพื ้นที่จอดรถส่วนบริ ษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จากัด
อาคารจอดรถอัตโนมัติ 31 ชันของโครงการ
้
VR ปล่อยเช่าพื ้นทีจ่ อดรถบางส่วนจานวน 150 คัน ให้ กบั บริ ษัท
นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึง่ ปั จจุบนั VR ยังไม่มีการทาสัญญาเช่า โดยอยูร่ ะหว่างตกลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สัญญาเช่า โดย VR ได้ ให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นว่าการชาระค่าเช่าดังกล่าวจะอยูใ่ นรูปแบบการแบ่งสัดส่ว นรายได้ (Profit
Sharing) ระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า โดยมีรายละเอียดสมมติฐานรายได้ และเงื่อนไขการแบ่งสัดส่วนรายได้ ดังนี ้
จานวนรถที่สามารถรองรับได้ (ต่อวัน)
จานวนรถที่สามารถรองรับได้ (ต่อปี )
อัตราจานวนคนใช้ บริการต่อปี
(Occupancy Rate)
อัตราค่าจอดรถ (บาท/เดือน)
อัตราการเติบโตค่าจอดรถ
เงื่อนไขการชาระค่าเช่า

150 คัน ตลอดอายุประมาณการ
1,800 คัน
ร้ อยละ 80 ตลอดอายุประมาณการ
2,000 บาท/คัน
ร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
รายได้ คา่ จอดรถส่วนที่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน แบ่งสัดส่วน 50% ระหว่าง VR (ผู้ให้ เช่า)
และบริษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จากัด (ผู้เช่า)

 รายรับจากพื ้นที่จอดรถในโครงการ (Parking Revenue)
รายรับจากพื ้นที่จอดรถในโครงการ เป็ นรายรับจากการเรี ยกเก็บค่าจอดรถในส่วนพื ้นที่นอกเหนือจากพื ้นที่จอดรถ
ในส่วนที่ปล่อยเช่าให้ กบั บริ ษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จากัด โดยประมาณการรายรับในส่วนนี ้ประมาณ
ร้ อยละ 1 ของรายรับจากห้ องพักโรงแรม และรายรับจากห้ องพักอพาร์ ทเม้ นท์ตลอดอายุการประมาณการ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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 รายรับจากค่าสาธารณูปโภค (Utilities Revenue)
รายรับจากค่าสาธารณูปโภค จะประกอบด้ วย รายรับจากค่าน ้า ค่าไฟ ซึง่ ประมาณรายรับในส่วนนี ้ประมาณร้ อย
ละ 8 ของรายรับจากห้ องพักอพาร์ ทเม้ นท์ตลอดอายุการประมาณการ
 รายรับอื่นๆ (Other Revenue)
รายรับอื่นๆ เป็ นรายได้ ที่อาจเกิดขึ ้นกับโครงการ เช่น รายรับจากการชดเชยความเสียหาย รายรับจากค่าบริ การ
อื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ ประมาณการรายรับในส่วนนี ้ประมาณร้ อยละ 1 ของรายรับจากห้ องพักอพาร์ ทเม้ นท์ตลอดอายุการ
ประมาณการ
 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายของทรัพย์ สิน
1) ต้ นทุนขาย (Department Costs)
ต้ นทุนขายของโครงการ ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนขายของพื ้นทีโ่ รงแรม และต้ นทุนขายของพื ้นที่อพาร์ ทเม้ นท์
โดยประมาณการต้ นทุนขาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ต้ นทุนขายพืน้ ที่โรงแรม
ห้ องพัก (Rooms Expense)
อาหารและเครื่องดื่ม
(F&B Expense)
แผนกอื่นๆ (Other Department Expense)

ต้ นทุนขายพืน้ ที่ศูนย์ ประชุม
ต้ นทุนขายศูนย์ประชุม
(Cost of Conference Center)

ร้ อยละ 15 ของรายรับห้ องพัก ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ร้ อยละ 80 ในปี ที่ 1
ร้ อยละ 70 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 3 ของรายรับอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดอายุการประมาณการ
ร้ อยละ 80 ในปี ที่ 1
ร้ อยละ 70 ในปี ที่ 2
ร้ อยละ 60 ในปี ที่ 3 ของรายรับแผนกอื่นๆ ตลอดอายุการประมาณการ
ร้ อยละ 50 ของรายรับศูนย์ประชุม ตลอดระยะเวลาประมาณการ

2) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน (Undistributed Expenses)
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานประกอบไปด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสานักงาน ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด
ค่าธรรมเนียมการบริ หาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุงรักษาอาคาร และค่าใช้ จา่ ย ประมาณการค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารสานักงาน
(Admin & General Expenses)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร (Base Management Fee)
ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างบริหารศูนย์ประชุม (Conference
Center Service Fees)
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด (Sales &
Marketing Expenses)
ค่าสาธารณูปโภค
(Utilities Expenses)
ค่าบารุงรักษาอาคาร (Property Operation and
Maintenance)
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ร้ อยละ 8 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริงในปี ที่ 1 จากนัน้ ปรับเพิ่มร้ อยละ 3 ทุกปี
ร้ อยละ 2 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
1,800,000 บาท ในปี ที่ 1 –3 จากนัน้ ปรับเพิ่ม ร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี
ร้ อยละ 0.75 ของรายรับพื ้นที่ห้องพักโรงแรม และพื ้นที่ห้องพักอพาร์ ทเม้ นท์
ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
ร้ อยละ 7 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ในปี ที่ 1 –3 จากนัน้ ปรับเพิ่ม ร้ อยละ 3 ทุก
ปี
ร้ อยละ 2.50 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
ร้ อยละ 0.50 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ
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3) ค่าใช้ จา่ ยคงที่ (Fixed Charged)
ค่าใช้ จา่ ยคงที่ ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างบริ หาร ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า ค่าภาษี
โรงเรื อน และค่าเบี ้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าใช้ จ่ายคงทีด่ งั นี ้
ค่ าใช้ จ่ายคงที่
ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างบริหาร
(Incentive Management Fees)

ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ เครื่องหมายการค้ า
(Trademark Fee)
ค่าภาษีโรงเรือนพื ้นที่เช่าอาคารโรงแรม
(Property Tax)
ค่าภาษีโรงเรือนพื ้นที่เช่าอาคารอพาร์ ทเม้ นท์
(Property Tax)
ค่าเบี ้ยประกันภัย (Property Insurance Premium)

- ร้ อยละ 6 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP) หากสัดส่วนของกาไรจากการ
ดาเนินงาน (Gross Operating Profit : GOP) เทียบกับรายได้ รวม (Total Gross
Revenue : TGR) ต่ากว่าร้ อยละ 50
- ร้ อยละ 7 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP) หากสัดส่วนของกาไรจากการ
ดาเนินงาน (GOP) เทียบกับรายได้ รวม (TGR) ที่สงู กว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 50
และตา่ กว่าร้ อย 55
- ร้ อยละ 8 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP) หากสัดส่วนของกาไรจากการ
ดาเนินงาน (GOP) เทียบกับรายได้ รวม (TGR) ที่สงู กว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 55
และตา่ กว่าร้ อย 60
- ร้ อยละ 9 ของกาไรจากการดาเนินงาน (GOP) หากสัดส่วนของกาไรจากการ
ดาเนินงาน (GOP) เทียบกับรายได้ รวม (TGR) สูงกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 60
ร้ อยละ 0.75 ของรายรับพื ้นที่ห้องพักโรงแรม และพื ้นที่ห้องพักอพาร์ ทเม้ นท์ ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ
ร้ อยละ 12.5 โดยคิดที่ร้อยละ 15 ของรายได้ พื ้นที่ห้องพักโรงแรม 215 วัน
ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ พื ้นที่ห้องพักอพาร์ ทเม้ นท์ ที่ร้อยละ 40
ร้ อยละ 0.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึ ้นจริงในปี ที่ 1 จากนัน้ ปรับเพิ่มร้ อยละ 3 ทุกปี

ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน หมายถึง ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยในการลงทุนใหม่/ปรับปรุงทรัพย์สนิ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ และค่าใช้ จ่ายใน
การปรับปรุงใหม่ (Renovation Costs) หรื อเงินสารองเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Reserve for Replacement) โดยเงิน
สารองในการปรับปรุงอาคาร จะเป็ นเงินสารองเพื่อใช้ ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคาร รวมไปถึงการปรับเปลีย่ น
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ในโครงการ เพื่อให้ โครงการมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพตลาดในปั จจุบนั สาหรับ
ค่าใช้ จา่ ยในการสารองเพื่อการปรับปรุงอาคารทัว่ ไปอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 2 - 5 ของรายรับสุทธิ โดยการประมาณการ
ดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั อายุและประเภทของทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า


ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)
เงินสารองค่าปรับปรุงอาคาร
(Reserve for Replacement)

ร้ อยละ 3 ของรายรับพื ้นที่ห้องพักโรงแรม และพื ้นที่ห้องพักอพาร์ ทเม้ นท์ ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ

อัตราส่ วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลด (Discount Rate) พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดระยะเวลา 50 ปี ใน
ปั จจุบนั ประมาณร้ อยละ 3.64 ต่อปี บวกกับปั จจัยเสีย่ งในธุรกิจลักษณะเดียวกัน ประมาณร้ อยละ 6 –7 ต่อปี ดังนัน้ จึง
พิจารณาใช้ อตั ราส่วนลด (Discount Rate) ที่ประมาณร้ อยละ 10 ต่อปี


บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนการลงทุนของผู้ประกอบการสาหรับโครงการโรงแรม และอพาร์ ทเม้ นท์ จากการเก็บข้ อมูล
ตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผา่ นมา จะอยูใ่ นเกณฑ์เฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 6 - 8 ต่อปี สาหรับการซื ้อขายเปลีย่ นมือ ดังนัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระจึงมีความเห็นว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Cap
Rate) สาหรับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้อยูใ่ นอัตราประมาณร้ อยละ 7 ต่อปี
 ต้ นทุนขายทรั พย์ สิน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระตังสมมติ
้
ฐานโดยจะขายทรัพย์สนิ ในปี ที่ 11 ดังนันจึ
้ งประมาณการค่าใช้ จ่ายในการ
ขายทรัพย์สนิ โดยคานวณต้ นทุนขายประกอบด้ วยภาษี ธุรกิจเฉพาะร้ อยละ 3.3 ค่าธรรมเนียมการโอนร้ อยละ 2 และค่า
คอมมิชชัน่ ในการขายร้ อยละ 1 รวมประมาณร้ อยละ 6.3


15 ที่ปรึกษาได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโครงการแล้ วตามสมมติฐานที่กล่าวข้ างต้ นแล้ วมีความเห็นว่า วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จะสามารถสะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ โดยได้ มลู ค่าของทรัพย์สนิ ณ
วันที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จร้ อยละ 100 เท่ากับ 2,523.88 ล้ านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันที่สารวจทรัพย์สนิ เท่ากับ
2,083.00 ล้ านบาท
ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ มคี วามเหมาะสม
เนื่องจากเป็ นทรัพย์สนิ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สนิ เองทังปั
้ จจุบนั และในอนาคต สามารถสะท้ อนมูลค่าจากการให้
เช่า
และเป็ นการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระสาหรับลักษณะทรัพย์สนิ ที่มีรายได้
ประจา (Recurring Income)
จากการเปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ของ VR ในราคามูลค่าตามบัญชี กับมูลค่าตามราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ จะเห็นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี -สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 217.47 ล้ านบาท
ทรัพย์ สินของ VR

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,811.16

ราคาประเมิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่ า
(ต่ากว่ า) มูลค่ าตามบัญชี
271.84

2,083.00
 ที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรมและ
อพาร์ ทเม้ นท์ โครงการซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย กรุงเทพฯ
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
(54.37)1/
รวมรายการปรั บปรุ งส่ วนของผู้ถือหุ้น VB
217.47
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคา
ประเมินและมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

2.2.2.5 BG ถือครองทรัพย์สนิ ประเภททีด่ ินเปล่ารอการพัฒนา 2 แห่ง และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ เป็ นที่ตงโรงแรม
ั้
2
แห่ง ได้ แก่
1) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 40-0-58.90 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ บ้ านฉาง จังหวัดระยอง
2) ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดอุดรธานี
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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3) ที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ จานวน 1 หลัง (อาคารก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็ จ) ที่ตงเลขที
ั้
่ 491 ซอย
สุขมุ วิท 27 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
4) ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการโรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel ที่ตงเลขที
ั้
่ 503 ซอยสุขมุ วิท 29 ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
BG แต่งตังบริ
้ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด (“เยียร์ ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2559 (เลขที่อ้างอิง 0581/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0052/2559) เยียร์
ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม เนื่องจากเยียร์ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมและสภาวะของ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ และได้ รับคายืนยันจากผู้วา่ จ้ างว่าระหว่างวันที่ประเมินตามรายงาน และวันที่ออก
จดหมายยืนยันราคาทรัพย์สินข้ างต้ น ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญต่อกายภาพของทรัพย์สนิ แต่อย่างใด สรุป
รายละเอียดการประเมินได้ ดงั นี ้
1) ที่ดนิ เปล่ าจังหวัดระยอง เนือ้ ที่ดนิ รวม 40-0-58.90 ไร่
ที่ดินเปล่า จานวน 4 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 40-0-58.90 ไร่ (16,058.90 ตารางวา) ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนสุขมุ วิท (ทล.3)
กิโลเมตรที่ 196+800 เมตร อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง มีรายละเอียด ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
30868
95
15089
30865
38
15086
น.ส.3ก.
90
เลขที่ 502
น.ส.3ก.
164
เลขที่ 1842
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
20
3
51.9
8
0
49.0
7
3
50.0
3

1

8.0

40

0

58.9

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท กรุงเทพบริหาร
จากัด

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
-ไม่มี-

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์ สนิ อิสระ
เยียร์ ได้ ทาการสารวจทีด่ ินและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 (เลขที่ 0729/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0052/2559)
เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม
เนื่องจากเยียร์ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมและ
สภาวะของตลาดอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ เยียร์ ได้ รับคายืนยันจากผู้วา่ จ้ างว่าระหว่างวันที่ประเมินตาม
รายงาน และวันที่ออกจดหมายยืนยันราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญต่อกายภาพของ
ทรัพย์สนิ แต่อย่างใด ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เยียร์ เลือกใช้ วิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด (Market Comparison
Method) เพียงวิธีเดียว เนื่องจากทรัพย์สนิ เป็ นที่ดินเปล่ามีข้อมูลเปรี ยบเทียบตลาดที่เพียงพอ รายละเอียดการประเมิน
มูลค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีการ
ลักษณะของทรัพย์ สิน
ประเมิน
วิธีเปรียบเทียบ - ที่ดิน โฉนดเลขที่ 30868, 30865, น.ส.3ก. เลขที่ 502 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1842 เนื ้อ
ราคาตลาด
ที่ 40-0-58.90 ไร่ หรือ 16,058.90 ตารางวา

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ
120,441,750 บาท
(ราคา 7,500 บาทต่อ ตรว.)
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บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

วิธีการ
ราคาประเมินของ
ลักษณะของทรัพย์ สิน
ประเมิน
ผู้ประเมินราคาอิสระ
(ที่ดินเปล่า – - ที่ดินลักษณะหลายเหลี่ยม ระดับพื ้นดินต่ากว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร ปั จจุบนั
ระยอง)
ที่ดินใช้ ปลูกมันสาปะหลัง
- ที่ดินไม่อยูใ่ นเขตให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง โดยตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่เทศบาล
เมืองบ้ านฉาง อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตังอยู
้ ใ่ นทาเลติดถนนสายหลัก ใกล้
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการ มีความเจริญปานกลาง การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพย์สินเป็ นที่ดินเปล่า ไม่ขดั ต่อข้ อกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ รับการพัฒนาใช้
ประโยชน์สงู สุด และมีความเป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สิน
คือ ด้ านพาณิชยกรรม
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0729/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
ยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยียร์ ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการเสนอขายหรื อขายในพื ้นที่
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพ
ใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามา
เปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 4 รายการ บริ เวณติดถนนสุขมุ วิท เช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่
ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 8,750 – 10,000 บาทต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่า
ทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ
ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงน ้าหนัก (Weighted Quality Score:
WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยเยียร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0729/2559 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มูลค่า
ตลาดที่ดิน 16,058.90 ตรว. มีราคา 7,500 บาทต่อ ตรว. รวมมูลค่าตลาดที่ดินเปล่า - จังหวัดระยอง BG เท่ากับ 120.44
ล้ านบาท
2) ที่ดนิ เปล่ าจังหวัดอุดรธานี เนือ้ ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
ที่ดินเปล่า จานวน 17 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ (2,335.20 ตารางวา) ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนศุภกิจจรรยา
ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียด ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โฉนดที่ดิน
เลขที่
252
1913
7319
7320
9154

เลขที่ดิน
132
119
106
107
124

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน้ า
สารวจ
304
312
4151
4152
5200

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
1
22.3
0
1
13.4
0
2
44.9
0
1
10.1
0
0
64.7

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท กรุงเทพบริหาร
จากัด

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
-ไม่มี-
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ลาดับที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โฉนดที่ดิน
เลขที่
24049
29818
29819
34600
34603
35424
35770
35772
202599
202600
202601
202602

เลขที่ดิน
125
173
117
100
101
116
89
118
782
783
784
785

เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

หน้ า
สารวจ
8295
9342
9343
10444
10447
10621
10733
10735
31953
31954
31955
31956

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
0
65.8
0
1
27.1
1
1
98.8
0
0
75.4
1
0
47.9
0
0
68.6
0
0
33.4
0
1
14.9
0
0
23.2
0
0
87
0
0
12.7
0
0
25
5

3

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้

35.20

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์ สนิ อิสระ
เยียร์ ได้ ทาการสารวจทีด่ ินและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายงานลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 (เลขที่ 0736/2559) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0052/2559)
เยียร์ ได้ ยืนยันมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินข้ างต้ นในราคาเดิม
เนื่องจากเยียร์ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมและ
สภาวะของตลาดอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ เยียร์ ได้ รับคายืนยันจากผู้วา่ จ้ างว่าระหว่างวันที่ประเมินตาม
รายงาน และวันที่ออกจดหมายยืนยันราคาทรัพย์สนิ ข้ างต้ น ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญต่อกายภาพของ
ทรัพย์สนิ แต่อย่างใด ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เยียร์ เลือกใช้ วิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด (Market Comparison
Method) เพียงวิธีเดียว เนื่องจากทรัพย์สนิ เป็ นที่ดินเปล่ามีข้อมูลเปรี ยบเทียบตลาดที่เพียงพอ รายละเอียดการประเมิน
มูลค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ สรุปได้ ดงั นี ้
วิธีการ
ลักษณะของทรัพย์ สิน
ประเมิน
วิธีเปรียบเทียบ - ที่ดิน 17 แปลง โฉนดเลขที่ 252,1913, 7319, 7320, 9154, 24049, 29818, 29819,
ราคาตลาด
34600, 34603, 35424, 35770, 35772, 202599 – 202602 เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
(ที่ดินเปล่า –
(2,335.20 ตารางวา)
อุดรธานี)
- ที่ดินลักษณะหลายเหลีย่ ม ระดับพื ้นดินสูงกว่าถนนผ่านหน้ าที่ดินประมาณ 0.20 เมตร.
ปั จจุบนั เป็ นที่ดินเปล่า ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
- ที่ดินตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่สสี ้ ม ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่ปานกลาง ตามข้ อกาหนดผัง
เมืองจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2553
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตังอยู
้ ใ่ นทาเลย่านใจกลางเมือง มีความเจริญ
ปานกลาง การใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรร โรงแรม อพาร์ ทเม้ นท์ ไม่ขดั
ต่อข้ อกฎหมาย และมีความเป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงิน ผู้ประเมินมีความเห็นว่า
การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินคือ ที่อยูอ่ าศัยหรือพาณิชยกรรม

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ
128,436,000 บาท
(ราคา 55,000 บาทต่อ ตรว.)
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ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0736/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
ยืนยันและรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยียร์ ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการเสนอขายหรื อขายในพื ้นที่
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพ
ใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามา
เปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 6 รายการ บริ เวณใกล้ เคียกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคา
เสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 43,689 – 230,000 บาทต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมิน
ราคาทีด่ ินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่
พัฒนา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถว่ งน ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาใน
การเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
มูลค่าตลาดที่ดิน จากการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 2,335.20 ตรว. มีราคา
55,000 บาทต่อ ตรว. รวมมูลค่าตลาดที่ดินเปล่า - จังหวัดอุดรธานีของ BG เท่ากับ 128.44 ล้ านบาท
3) ที่ดนิ พร้ อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ จานวน 1 หลัง (อาคารก่ อสร้ างยังไม่ แล้ วเสร็จ) ที่ตงั ้ เลขที่
491 ซอยสุขุมวิท 27 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
ทรัพย์สนิ ที่ประเมินเป็ นที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ จานวน 1 หลัง (อาคารก่อสร้ างยังไม่แล้ ว
เสร็ จ) ปลูกสร้ างบนทีด่ ินจานวน 2 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 2 ไร่ 2 งาน 34.3 ตารางวา ปัจจุบนั อาคารหยุดก่อสร้ างมาประมาณ
11 ปี ส่วนที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ได้ แก่ งานโครงสร้ างทังหมด
้
ยังขาดงานสถาปัต ยกรรม งานระบบภายในอาคาร หาก
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จอาคารจะมีห้องจัดเลี ้ยงสัมมนา ห้ องพักให้ บริ การจานวน 342 ห้ อง
ลาดับที่
1
2

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
3582
4148
440
3692
4147
528
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
2
0
25.1
0
2
09.2
2
2
34.3

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริษัท กรุงเทพบริหาร
จากัด

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
ไม่มี

เยียร์ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีต้นทุน
ซึง่ เป็ นการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้ วยที่ดินที่
พัฒนาแล้ วพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง โดยประเมินแยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ การประเมินมูลค่าที่ดิน และการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูก
สร้ าง จากนันน
้ าผลลัพธ์แต่ละส่วนมารวมกันเป็ นมูลค่ารวมของทรัพย์สนิ
วิธีการประเมิน
1. วิธีต้นทุน

ลักษณะของทรัพย์ สิน
- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3582 และ 3692 เนื ้อที่รวม 2-2-34.3 ไร่ หรือ 1,034.3 ตารางวา
- ทีด่ ินจานวน 2 แปลงติดกัน มีลกั ษณะสี่เหลี่ยม ระดับพื ้นดินเสมอถนนผ่านหน้ าที่ดิน
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นราบ เป็ นที่ดินที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างอาคารสูง 34 ชัน้
- ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สนี ้าตาล ประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 กาหนดให้ ใช้ ที่ดินเพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื ้นที่
เขตเมืองชันในที
้ ่ตอ่ เนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและการให้ บริการของ
ระบบขนส่งมวลชน

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ
1,809,500,000 บาท
(1,750,000 บาทต่อ ตรว.)
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ลักษณะของทรัพย์ สิน
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่ที่ติดถนนสุขมุ วิทและติดซอยสุขมุ วิท 27 บริเวณโดยรอบ
ประกอบด้ วยโรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า มีความเหมาะสมกับการพัฒนาเป็ นโรงแรม มี
ความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่ นเขตบังคับผังเมือง และมีความ
เป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศตลาด
อสังหาริมทรัพย์ มีความต้ องการพักแรมเพิ่มขึ ้น ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้
ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินคือ โรงแรม และการใช้ ประโยชน์ในที่ดินปั จจุบนั เป็ น
โรงแรม เป็ นการใช้ ประโยชน์สงู สุดในทีด่ ินแล้ ว
- อาคาร พื ้นที่ภายในอาคาร 34 ชัน้ รวมชันใต้
้ ดิน เนื ้อที่ใช้ สอบ 47,555 ตารางเมตร
โครงสร้ างอาคารและโครงสร้ างหลังคา/วัสดุมงุ หลังคา เป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวม
หรือปั ดเศษเป็ นประมาณ

2. วิธีรายได้ 1/

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ

586,115,375
2,395,615.3752/
2,396,000,000
2,401,000,000

(หามูลค่าคงเหลือ)

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0581/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (หามูลค่าคงเหลือ) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระใช้ เป็ นวิธีในการตรวจสอบ โดยไม่มี
ความเห็นต่อมูลค่าตลาดโดยวิธีรายได้ เยียร์ มีความเห็นว่ามูลค่าตลาดที่ได้ จากวิธีรายได้ เพื่อหามูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินตามสภาพปั จ จุบนั
และวิธีต้นทุนทดแทนตามสภาพปั จจุบนั ไม่แตกต่างกันมากนัก สะท้ อนให้ เห็นว่าการพัฒนาใช้ ประโยชน์ของที่ดินในรูปแบบปั จจุบนั เป็ นการใช้
ประโยชน์สงู สุด และมีความเห็นว่า มูลค่าตลาดของทรัพย์สินสามารถใช้ วิธีต้นทุนกาหนดได้ เนื่องจากผู้ที่จะซื ้อทรัพย์สินในราคานี ้สามารถนา
ทรัพย์สินไปพัฒนาต่อเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้ ดังนันที
้ ป่ รึกษาของผู้ถือหุ้นจึงไม่นาราคาประเมินตามวิธีรายได้ มาพิจารณาปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของ BG

 การประเมินมูลค่าทีด่ ิน ที่ตงเลขที
ั้
่ 491 ซอยสุขมุ วิท 27 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เยียร์ ประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด จากการเปรี ยบเทียบทรัพย์สนิ กับข้ อมูลราคาตลาดมี
การเสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พิจารณาแล้ ว เห็น
ว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามาเปรียบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 5 รายการ บริ เวณติดถนนสุขมุ วิท หรื อติดถนน
อโศกมนตรี เช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 1,421,801 – 1,700,000 บาท
ต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาทีด่ ินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้
ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถว่ ง
น ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยมูลค่าตลาดทีด่ ินซอยสุขมุ วิท 27 ของ BG ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเท่ากับตารางวาละ
1.75 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,810.03 ล้ านบาท
 การประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง อาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ (อาคารก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็ จ)
เยียร์ ประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างโดยใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จาก
การประมาณการต้ นทุนค่าก่อสร้ างอาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ าง ณ วันที่ประเมิน ตามต้ นทุนทดแทนเฉลีย่ ต่อหน่วย (ตาราง
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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เมตร) ซึง่ อ้ างอิงจากบัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย ในกรณีที่
อาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ างมีลกั ษณะหรื อคุณภาพที่แตกต่างจากมาตรฐานทัว่ ไป อาจประมาณการต้ นทุนค่าก่อสร้ างโดยวิธี
อื่นๆ ที่เหมาะสม จากนันหั
้ กด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสมตามสภาพอายุการใช้ งาน
รายละเอียดการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง
รายการ

อาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้
- พื ้นที่ภายในอาคาร 34
ชัน้ รวมชันใต้
้ ดิน

เนือ้ ที่
รวม
(ตร.ม.)

ต้ นทุนค่ าก่ อสร้ าง
หน่ วยละ
รวม
(บาท/
(ล้ านบาท)
ตร.ม.)

47,555

17,000

808.44

อายุ
อาคาร
(ปี )

11

ค่ าเสื่อมราคา
ปี ละ
รวม
ร้ อย
ร้ อย
ละ
ละ
2.5

27.5

รวม
ล้ านบาท

มูลค่ าหลัง
หักค่ าเสื่อม
ราคา
(ล้ านบาท)

222.32

586.12

586.12
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0581/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
รวมมูลค่ าตามสภาพปั จจุบัน

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย
หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้
ซึง่ มีข้อมูลตลาดที่
เปรี ยบเทียบเพียงพอ เช่น ที่ดินเปล่า เป็ นต้ น
สาหรับการประเมินราคาสิง่ ปลูกสร้ าง โดยผู้ประเมินใช้ วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นวิธีทเี่ หมาะสม โดยการหาราคา
ทดแทนใหม่ทเี่ ป็ นราคาปั จจุบนั ในการก่อสร้ างทรัพย์สนิ ที่มีประโยชน์ใช้ สอยคล้ ายคลึงกัน หรื อเป็ นต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ทรัพย์สนิ นันขึ
้ ้นใหม่ ณ วันที่ประเมินราคา แล้ วหักด้ วยค่าเสือ่ มราคาเป็ นวิธีการที่เหมาะสมสามารถสะท้ อนมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามสภาพปัจจุบนั มากที่สดุ สะท้ อนการคานวณอายุการใช้ งานของสิง่ ปลูกสร้ างทีเ่ ป็ นอาคารปล่อยทิ ้งร้ างมาเป็ นเวลานาน
4) ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการโรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel ที่ตงั ้ เลขที่ 503 ซอย
สุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
ทรัพย์สนิ ที่ประเมินเป็ นที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการโรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel เป็ นโรงแรมขนาด
63 ห้ อง ปลูกสร้ างบนที่ดินจานวน 9 แปลงติดกัน เนื ้อที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51.0 ตารางวา บริ เวณภายในที่ดิน
ประกอบด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างอาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 4 คูหา รวมจานวน
6 รายการ มีสระว่ายน ้า โดยอาคารเชื่อมหากันได้ ตลอด ปั จจุบนั โรงแรมมีผ้ เู ช่า คือ VMS ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของ VMS มีกบั กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับของบริ ษัทฯ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โฉนดที่ดิน
เลขที่
3570
50500
50504
50505
50506

เลขที่ดิน
4164
4149
4153
4154
4155
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หน้ า
สารวจ
433
3531
3535
3536
3537

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
2
54.0 บริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด
0
0
12.0
0
0
14.0
0
0
15.0
0
0
14.0

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้
ไม่มี

หน้า 38/74

ความเห็นของทีป่ รึ กษาของผูถ้ ื อหุน้ เกี ่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ลาดับที่
6
7
8
9

โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้ า
เลขที่
สารวจ
50507
4156
3536
50508
4167
3539
50509
4166
3540
50510
4165
3541
เนือ้ ที่ดินรวมทัง้ สิน้

เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน ตารางวา
0
0
15.0
0
1
9.0
0
1
9.0
0
1
9.0
1
2
51.0

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ที่ตรวจสอบได้

เยียร์ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีต้นทุน
ซึง่ เป็ นการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้ วยที่ดินที่
พัฒนาแล้ วพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง โดยประเมินแยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ การประเมินมูลค่าที่ดิน และการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูก
สร้ าง จากนันน
้ าผลลัพธ์แต่ละส่วนมารวมกันเป็ นมูลค่ารวมของทรัพย์สนิ
วิธีการประเมิน
1. วิธีต้นทุน

ลักษณะของทรัพย์ สิน
- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3570, 50500, 50504, 50505, 50506, 50507, 50508, 50509 และ
50510 เนื ้อที่รวม 1-2-51.0 ไร่ หรือ 651 ตารางวา
- ที่ดินจานวน 9 แปลงติดกัน มีลกั ษณะหลายเหลี่ยม ระดับพื ้นดินเสมอถนนผ่านหน้ าที่ดนิ
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นราบ เป็ นที่ดินที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วเป็ นอาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ อาคาร
โรงแรมสูง 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 4 คูหา เป็ นโรงแรมขนาด 63 ห้ อง เป็ นการ
นาอาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่
- ที่ดินตังอยู
้ บ่ นเขตพื ้นที่สนี ้าตาล ประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2556 กาหนดให้ ใช้ ที่ดินเพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื ้นที่เขตเมืองชันในที
้ ่
ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน
- จากการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดิน ติดถนนสุขมุ วิทและติดซอยสุขมุ วิท 29 บริเวณโดยรอบประกอบด้ วย
โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า อาคารสานักงาน การค้ าปลีกย่อย จากลักษณะทางกายภาพและ
ทาเลที่ตงเหมาะสมกั
ั้
บการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม เป็ นโรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินมีความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่ นเขตบังคับผัง
เมือง และมีความเป็ นไปได้ ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์การท่องเที่ยวใน
ประเทศตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีความต้ องการพักแรมเพิ่มขึ ้น ส่วนในด้ านตลาดที่อยู่
อาศัยก็มีความต้ องการที่พกั ประเภทคอนโดมิเนียมในบริเวณแนวรถไฟฟ้าผ่าน ผู้ประเมินมี
ความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินคือ โรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
คอนโดมิเนียม อาคารสานักงาน
- การใช้ ประโยชน์ในที่ดินในปั จจุบนั คือ โรงแรม เป็ นการใช้ ประโยชน์สงู สุดในที่ดิน แต่
เนื่องจากอาคารโรงแรมในปั จจุบนั เป็ นอาคารเก่าก่อสร้ างในแนวราบ สูงเพียง 2 - 3 ชัน้ ทา
ให้ มีจานวนห้ องพักน้ อย 63 ห้ อง จึงยังไม่ก่อประโยชน์สงู สุดแก่ที่ดิน
- อาคาร ประกอบด้ วย อาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์สงู 3
ชัน้ จานวน 4 คูหา เนื ้อที่ใช้ สอยรวมประมาณ 4,758 ตารางเมตร
รวม
หรือปั ดเศษเป็ นประมาณ

2. วิธีรายได้ 1/

ราคาประเมินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ
1,106,700,000 บาท
(1,700,000 บาทต่อ
ตรว.)

32,630,400
1,139,330,400
1,139,000,000
139,000,000

(หามูลค่าคงเหลือ)
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ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0584/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (หามูลค่าคงเหลือ) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระใช้ เป็ นวิธีในการตรวจสอบ และมี
ความเห็นว่ามูลค่าตลาดที่ได้ จากวิธีรายได้ มีมลู ค่าต่ากว่าวิธีต้นทุนมาก ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าการใช้ ประโยชน์ของที่ดินในปั จจุบนั ยัง ไม่ใช่การใช้
ประโยชน์สงู สุด เนื่องจากจานวนและลักษณะของสิ่งปลูกสร้ างปั จจุบนั ไม่กอ่ ให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ทดี่ ิน ดังนันจึ
้ งไม่ใช้ วิธีรายได้ ใน
การกาหนดมูลค่า

 การประเมินมูลค่าทีด่ ิน ที่ตงเลขที
ั้
่ 503 ซอยสุขมุ วิท 29 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
เยียร์ ประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด จากการเปรี ยบเทียบทรัพย์สนิ กับข้ อมูลราคาตลาดมี
การเสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทาเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ เยียร์ พิจารณาแล้ ว เห็น
ว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยข้ อมูลที่นามาเปรียบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่า จานวน 5 รายการ บริ เวณติดถนนสุขมุ วิท หรื อติดถนน
อโศกมนตรี เช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 1,421,801 – 1,700,000 บาท
ต่อตารางวา เพื่อนามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาทีด่ ินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้
ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถว่ ง
น ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยมูลค่าตลาดทีด่ ินซอยสุขมุ วิท 29 ของ BG ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเท่ากับตารางวาละ
1.70 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,106.70 ล้ านบาท
 การประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง อาคาร ประกอบด้ วย อาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ อาคาร
พาณิชย์สงู 3 ชัน้ จานวน 4 คูหา เนื ้อที่ใช้ สอยรวมประมาณ 4,758 ตารางเมตร
เยียร์ ประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างโดยใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จาก
การประมาณการต้ นทุนค่าก่อสร้ างอาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ าง ณ วันที่ประเมิน ตามต้ นทุนทดแทนเฉลีย่ ต่อหน่วย (ตาราง
เมตร) ซึง่ อ้ างอิงจากบัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย ในกรณีที่
อาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ างมีลกั ษณะหรื อคุณภาพที่แตกต่างจากมาตรฐานทัว่ ไป อาจประมาณการต้ นทุนค่าก่อสร้ างโดยวิธี
อื่นๆ ที่เหมาะสม จากนันหั
้ กด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสมตามสภาพอายุการใช้ งาน
รายละเอียดการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับ

1
2
3
4

รายการ

อาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้
อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้
อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้
จานวน 2 คูหา
อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้
จานวน 2 คูหา (ร้ าน 7Eleven)
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เนือ้ ที่
รวม
(ตร.ม.)

ต้ นทุนค่ าก่ อสร้ าง

หน่ วยละ
(บาท/ตร.ม.)
1,440
18,000
2,490
18,000
240
12,000
288

12,000

อายุ
อาคาร
(ปี )

รวม
(ล้ านบาท)
25.92
44.82
2.88

ค่ าเสื่อม
ราคาปี ละ
2%
รวมร้ อยละ

รวม
(ล้ านบาท)

มูลค่ าหลังหักค่ า
เสื่อมราคา
(ล้ านบาท)

39
39
39

60
60
60

15.55
26.89
1.73

10.37
17.93
1.15

3.46

39

60

2.07

1.38
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ลาดับ

รายการ

เนือ้ ที่
รวม
(ตร.ม.)

ส่วนปรับปรุ งพัฒนา
-พื ้นท่าระว่ายน ้า
และ
300
ทางเดินรอบสระ
รวมมูลค่ าตามสภาพปั จจุบัน

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ต้ นทุนค่ าก่ อสร้ าง

หน่ วยละ
(บาท/ตร.ม.)

รวม
(ล้ านบาท)

15,000

4.50

อายุ
อาคาร
(ปี )

ค่ าเสื่อม
ราคาปี ละ
2%
รวมร้ อยละ

39

60

รวม
(ล้ านบาท)

มูลค่ าหลังหักค่ า
เสื่อมราคา
(ล้ านบาท)

2.70

1.80
32.63

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เลขที่ 0584/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือยืนยัน
และรับรองมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย
หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้
ซึง่ มีข้อมูลตลาดที่
เปรี ยบเทียบเพียงพอ เช่น ที่ดินเปล่า เป็ นต้ น
สาหรับการประเมินราคาสิง่ ปลูกสร้ าง โดยผู้ประเมินใช้ วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นวิธีทเี่ หมาะสม โดยการหาราคา
ทดแทนใหม่ทเี่ ป็ นราคาปั จจุบนั ในการก่อสร้ างทรัพย์สนิ ที่มีประโยชน์ใช้ สอยคล้ ายคลึงกัน หรื อเป็ นต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ทรัพย์สนิ นันขึ
้ ้นใหม่ ณ วันที่ประเมินราคา แล้ วหักด้ วยค่าเสือ่ มราคาเป็ นวิธีการที่เหมาะสมสามารถสะท้ อนมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามสภาพปัจจุบนั มากที่สดุ สะท้ อนการคานวณอายุการใช้ งานสูงสุดของสิง่ ปลูกสร้ างที่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินได้ พิจารณาการใช้ ประโยชน์สงู สุดของที่ดนิ เป็ นข้ อพิจารณาพื ้นฐาน ดังนัน้ หากอาคารไม่
ก่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ที่ดิน การคงอยูข่ องอาคารจึงเป็ นภาระแก่ที่ดินโดยไม่เสริ มมูลค่าที่ดินแต่อย่างใด
ดังนันมู
้ ลค่าทรัพย์สนิ ตามวิธีต้นทุนจึงไม่ใช่มลู ค่าตลาด ผู้ประเมินมีความเห็นว่ามูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ จึงเป็ นมูลค่าของ
ที่ดินเพียงอย่างเดียว ซึง่ หมายความว่า ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่จะซื ้อดินจะนาที่ดินไปพัฒนาในรูปแบบอื่นเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ที่ดิน ดังนันที
้ ่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นจึงไม่นาราคาประเมินตามวิธีรายได้ มาพิจารณาปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชีของ BG
จากการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สนิ ของ BG กับมูลค่าตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระ จะเห็นว่าสินทรัพย์ของ BG มีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 796.15
ล้ านบาท
ทรัพย์ สินของ BG
1. ที่ดินเปล่า - จังหวัดระยอง
2. ทีด่ ินเปล่า - จังหวัดอุดรธานี
3. ทีด่ ินพร้ อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ ซอย
สุขมุ วิท 27
4. ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการ
โรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel ซอยสุขมุ วิท
29
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมรายการปรั บปรุ งส่ วนของผู้ถือหุ้น VB
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
96.93
118.07
1,515.53

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
120.44
128.44
2,396.00

ราคาประเมินสูงกว่ า
(ต่ากว่ า) มูลค่ าตามบัญชี
23.51
10.36
880.47

1,025.86

1,106.70

80.84

3,751.58

(199.04)
796.15

2,756.39
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หมายเหตุ: 1/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคา
ประเมินและมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

สรุ ปรายละเอียดการนาส่ วนต่ างจากราคาประเมินทรัพย์ สนิ มาปรับปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ VB
รายละเอียดทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า
ของ VB และบริษัทย่ อย

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558
(1)

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VB
- ที่ดินเปล่า จังหวัดสระบุรี
- ที่ดินเปล่า จังหวัดอ่างทอง
รวมทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าของ VB
2 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ V33
- ที่ดินเปล่า จังหวัดเชียงใหม่
รวมทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าของ V33
3 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VI
- ที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน - อาคารสานักงาน
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์
รวมทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าของ VI
4 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VR
- ที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรมและอพาร์ ทเม้ นท์
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ
รวมทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าของ VR
5 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ BG
- ที่ดินเปล่า อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
- ที่ดินเปล่า จังหวัดอุดรธานี
- ที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ (อาคาร
ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็จ) ซอยสุขมุ วิท 27
- ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างใช้ ประกอบกิจการโรงแรม
ชื่อ RetrOasis Hotel ซอยสุขมุ วิท 29
รวมทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ าของ BG
รวมทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ ประเมินมูลค่า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นยานพาหนะ
และอุปกรณ์สานักงาน
รวมทรัพย์ สินของ VB และกลุ่มบริ ษัท VB
หัก: หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax
Liabilities)
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้นของ VB
หมายเหตุ 1/ ประมาณการหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred
ประเมินและมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

ราคาประเมิน
ทรัพย์ สิน
(2)

ราคาประเมินสูงกว่ า
มูลค่ าตามบัญชี
(2) - (1)

1

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

30.00
73.71
103.71

30.00
81.59
111.59

7.88
7.88

150.00
150.00

150.04
150.04

0.04
0.04

543.51

1,233.00

689.49

543.51

1,233.00

689.49

1,811.16

2,083.00

271.84

1,811.16

2,083.00

271.84

96.93
118.07
1,515.53

120.44
128.44
2,396.00

23.51
10.36
880.47

1,025.86

1,106.70

80.84

2,756.39
5,364.78
10.76

3,751.58
7,329.21

995.18
1,964.43

5,375.54

1,964.43
(392.89)

1,571.55
Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคา
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ดังนัน้ CapAd จึ งได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ VB เพิ่ มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและมูลค่าทางบัญชี ของ
ทรัพย์สินจานวน 1,571.55 ล้านบาท
สรุ ปการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของ VB
จากการพิจารณารายการที่กล่าวไว้ ข้างต้ น CapAd ได้ ทาการประเมินมูลค่า VB จากวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่
ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
VB
V33
VI
VR
BG
สินทรัพย์รวมของ ณ 31 ธันวาคม 2558
1,811.41 305.05 597.77 1,868.93 2,765.51
หัก เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558
(1,043.00)
หัก หนี ้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558
(804.27)
(4.53) (384.42) (1,685.73) (1,872.60)
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิของ ณ 31 ธันวาคม 2558
(35.86) 300.51 213.35
183.19
892.91
รายการปรับปรุง
บวก การเพิ่มทุนชาระแล้ วของ VB และกลุม่ บริษัท VB1/
5,320.90
500.00 1,850.60
1/
หัก เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น
(5,172.50)
รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคา
6.30
0.03 551.59
217.47
796.15
2/
ทรัพย์สิน (สุทธิหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรั บปรุ ง
118.84 300.54 764.94
900.66 3,539.66
มูลค่ ากิจการของ VB
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2.1 ของรายงานฉบับนี ้ มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ เท่ากับหุ้นละ 10.00 บาท
2/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี ้

(หน่วย: ล้ านบาท)
รวม

1,554.10
7,671.50
(5,172.50)
1,571.55
5,624.65
5,624.65

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการกลุม่ VB ที่ 5,624.65 ล้ านบาท

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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3.
3.1

วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
บริษัทฯ
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ CapAd อ้ างอิงจากราคาตลาดตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ได้ แก่
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันทีบ่ ริ ษัทฯ ได้ รับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จากกลุม่ ผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
ในการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นพิจารณาข้ อมูลถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็ นวันที่บริ ษัทฯ
ได้ รับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จากกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยได้ ประเมินมูลค่าหุ้นจากราคาตลาดถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริ ษัทฯ 7 วันและ 15 วัน (จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559) จะได้ มลู ค่าหุ้นของบริ ษัทฯ เท่ากับ 2.725 –
2.729 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตลาดกิจการ PRINC (รวมกลุม่ VB) เท่ากับ 8,829.95 – 8,841.88 ล้ านบาท1
ในช่วง 360 วันทาการระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ราคาปิ ดของหุ้นบริ ษัทฯ สูงสุด
เท่ากับหุ้นละ 3.97 บาท (วันที่ 21 สิงหาคม 2558) และราคาปิ ดของหุ้นบริ ษัทฯ ตา่ สุดเท่ากับหุ้นละ 2.26 บาท (วันที่ 29
มิถนุ ายน 2559) โดยมีแผนภาพราคาปิ ดหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังนี ้

ที่มา: SETSMART

3.2

กลุ่ม VB
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ประเมินราคาหุ้น VB โดยวิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจาก VB ไม่ได้ เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาหุ้นที่ซื ้อขายอ้ างอิงได้

1

คานวณจากจานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึง่ เท่ากับ 3,240,087,520 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
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4.

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยการนามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามทีป่ รากฏในงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เท่ากับ 1,982.76 ล้ านบาท และประเมิน
ราคาหุ้นของ VB โดยการนามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 1,007.14 ล้ านบาท คูณด้ วยค่ามัธยฐาน
(Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และกลุม่ VB
ในหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่มีธุรกิจโรงแรมหรื ออาคารสานักงานให้ เช่า จานวน 14 บริ ษัท โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี ้
PRINC + VB
7 วัน

15 วัน

ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน

180 วัน

360 วัน

0.42
0.42
0.42
0.43
0.43
0.43
0.46
0.52
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล
5.44
5.45
5.49
5.60
5.48
5.46
5.46
4.98
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
1.88
1.90
1.90
1.94
1.87
1.78
1.65
1.40
บมจ. ดุสิตธานี
2.25
2.29
2.33
2.44
2.39
2.38
2.34
2.27
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
0.77
0.78
0.80
0.84
0.87
0.87
0.86
0.95
บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ ตี ้
0.35
0.35
0.36
0.37
0.37
0.37
0.36
0.37
บมจ. ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล
1.67
1.71
1.73
1.74
1.70
1.67
1.65
1.65
บมจ. แมนดารินโฮเต็ล
17.94
18.42
19.13
18.81
18.10
17.91
18.27
17.93
บมจ. โอเอชทีแอล
3.45
3.43
3.42
3.44
3.43
3.42
3.55
3.62
บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
1.13
1.13
1.13
1.17
1.13
1.11
1.13
1.12
บมจ. แชงกรี -ลา โฮเต็ล
1.14
1.15
1.16
1.22
1.24
1.27
1.28
1.27
บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
0.97
0.99
1.01
1.06
1.07
1.13
1.37
1.36
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวล
ลอปเม้ นท์
1.16
1.17
1.17
1.23
1.25
1.22
1.21
1.25
บมจ. ควอลิตี ้เฮ้ าส์
1.26
1.29
1.32
1.38
1.38
1.39
1.47
1.62
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
1.21
1.23
1.24
1.31
1.31
1.33
1.42
1.38
ค่ ามัธยฐานของ 14 บริษัท
1/
มูลค่ากิจการของ PRINC (ล้ านบาท)
2,400.56 2,440.12 2,464.91 2,591.14 2,603.81 2,636.91 2,817.62 2,734.04
มูลค่ากิจการของ VB (ล้ านบาท)
1,219.36 1,239.45 1,252.04 1,316.16 1,322.60 1,339.41 1,431.20 1,388.75
มูลค่ ากิจการของ PRINC + VB
3,619.92 3,679.58 3,716.95 3,907.31 3,926.41 3,976.32 4,248.82 4,122.79
(ล้ านบาท)
ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ากิจการ PRINC ไม่รวมกลุม่ VB

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB) เท่ากับ 2,400.56 –
2,817.62 ล้ านบาท และมูลค่ากิจการของ VB ที่ 1,219.36 – 1,431.20 ล้ านบาท รวมมูลค่ากิจการของบริษัทฯ และกลุม่
VB เท่ากับ 3,619.92 – 4,248.82 ล้ านบาท
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5.

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกาไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยการนาผลรวมของกาไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ (Earnings
per Share) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนย้ อนหลัง สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ สอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึง่ ดาเนิน
ธุรกิจโรงแรม
และบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารสานักงานให้ เช่า
จานวน 14 บริ ษัท โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
PRINC + VB
7 วัน
9.00
30.81
47.93
37.11
n.a.

15 วัน
8.98
30.89
48.24
37.74
n.a.

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
9.04
8.94
8.48
8.21
31.11
32.14
32.39
32.39
48.47
51.05
51.78
49.35
38.45
41.44
42.66
44.16
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

180 วัน
8.16
32.13
45.78
48.97
n.a.

360 วัน
10.04
31.75
45.25
128.89
32.30

บมจ. เอเชีย โฮเต็ล
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ ตี ้
บมจ. ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล
12.08
12.09
12.11
13.05
14.14
15.11
17.21 102.01
บมจ. แมนดารินโฮเต็ล
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
78.43
บมจ. โอเอชทีแอล
88.05
90.38
93.88
95.69
96.74
96.28
91.27
79.43
บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
32.36
32.17
32.07
32.07
31.64
31.41
44.16
71.48
บมจ. แชงกรี -ลา โฮเต็ล
16.35
16.34
16.41
17.00
16.40
15.83
14.37
10.74
บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
17.80
17.91
18.06
18.19
17.29
16.76
15.58
15.40
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวล
12.59
12.83
13.06
14.37
15.84
16.95
22.06
34.73
ลอปเม้ นท์
บมจ. ควอลิตี ้เฮ้ าส์
7.41
7.45
7.45
7.90
8.16
8.09
8.30
8.64
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
15.67
16.07
16.39
17.31
17.38
17.53
18.47
22.64
1/
ค่ ามัธยฐานของ 12 บริษัท
17.07
17.13
17.24
17.75
17.34
17.24
20.27
33.24
2/
มูลค่ ากิจการ PRINC (ล้ านบาท)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
มูลค่ ากิจการของ VB (ล้ านบาท)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
มูลค่ ากิจการของ PRINC + VB
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
(ล้ านบาท)
ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1/ ยกเว้ น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ และ บมจ. แมนดารินโฮเต็ล ซึง่ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน
และไม่สามารถคานวณอัตราส่วน P/E ได้
2/ มูลค่ากิจการ PRINC ไม่รวมกลุม่ VB

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และกลุม่ VB มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในช่วง 12 เดือนย้ อนหลัง ทาให้ ไม่สามารถ
คานวณอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้นได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่
VB ด้ วยวิธีนี ้ได้
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6.
6.1

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
บริษัทฯ
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยการคานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม
ซึง่ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ คานวณหา
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 2564) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือ
หุ้นไม่ได้ พิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด (“BCD”) ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของ PRINC มาพิจารณา เนื่องจาก BCD เพิ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจและยังไม่ได้ รับคัดเลือกเป็ นผู้ดาเนินโครงการโรงแรมใน
ย่านสยามสแควร์ ซงึ่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
CapAd ได้ จดั ทาประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูล และสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และ
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ทเี่ กี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริ ษัทฯ
ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอืน่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทัง้
สถานการณ์ภายในของบริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐานที่กาหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตาม
วิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้ วย ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ และธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ CapAd อ้ างอิง
จากข้ อมูลในอดีต และแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยสมมติฐานที่สาคัญของประมาณการทางการเงินของ
บริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ และต้ นทุนขายและบริการ
(1) รายได้ จากการให้ บริการที่พัก
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ (MEA) โดยให้ บริ การ
ห้ องพักแบบรายเดือนและรายวัน ภายใต้ เครื อแมริ ออท รายได้ จากการให้ บริ การที่พกั อาศัย ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ห้ องพัก
รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้ อื่นๆ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
 รายได้ คา่ ห้ องพัก
PRINC
จานวนห้ องพัก
จานวนวันให้ บริการ
อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate)
จานวนห้ องพักที่ให้ บริการ (Available)
จานวนห้ องพักที่มีผ้ ใู ช้ บริการ (Occupied)
ราคาค่าห้ องพักเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาค่าห้ องพัก
รายได้ ค่าห้ องพัก

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ห้ อง
วัน
ร้ อยละ
ห้ อง
ห้ อง
บาท/คืน
ร้ อยละ
ล้ านบาท

2556A
184.00
365.00
85.80
67,160
57,623
3,202.94
n.a.
184.56

2557A
184.00
365.00
79.38
67,160
53,310
3,309.23
3.32
176.41

2558A
184.00
365.00
85.85
67,160
57,654
3,429.29
3.63
197.71

1H2559A
184.00
182.00
83.90
33,488
28,098
3,446.15
0.49
96.83

2559F
184.00
366.00
85.00
67,344
57,243
3,532.17
3.00
202.19
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PRINC
จานวนห้ องพัก
จานวนวันให้ บริการ
อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate)
จานวนห้ องพักที่ให้ บริการ (Available)
จานวนห้ องพักที่มีผ้ ใู ช้ บริการ (Occupied)
ราคาค่าห้ องพักเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาค่าห้ องพัก
รายได้ ค่าห้ องพัก

ห้ อง
วัน
ร้ อยละ
ห้ อง
ห้ อง
บาท/คืน
ร้ อยละ
ล้ านบาท

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2560F
184.00
365.00
85.00
67,160
57,086
3,673.45
4.00
209.70

2561F
184.00
365.00
85.00
67,160
57,086
3,820.39
4.00
218.09

2562F
184.00
365.00
85.00
67,160
57,086
3,973.21
4.00
226.81

2563F
184.00
366.00
85.00
67,344
57,243
4,132.14
4.00
236.54

2564F
184.00
365.00
85.00
67,160
57,086
4,297.42
4.00
245.32

ก. อัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate)
อัตราเข้ าพักในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้ อยละ 85.80 ร้ อยละ 79.38 และร้ อยละ 85.85 ตามลาดับ โดยอัตรา
การเข้ าพักในปี 2557 ลดลงเนือ่ งจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และการประกาศกฎอัยการศึกในเดือนพฤษภาคม 2557 มีผลให้ นกั ท่องเทีย่ วและนักธุรกิจทีเ่ ดินทางเข้ ามาในประเทศ
ลดลง โดยในปี 2557 จานวนนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ าประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 สถานการณ์ทอ่ งเที่ยว
ของไทยปรับตัวดีขึ ้น โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ าประเทศไทยเพิ่มขึ ้นจาก 24.81 ล้ านคนในปี 2557 เป็ น
29.88 ล้ านคนในปี 2558 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.44 จากปี 2557 (โปรดดูแผนภาพด้ านล่าง)
อัตราเข้ าพักในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 83.90 ซึง่ ต่ากว่าอัตราการเข้ าพักเฉลีย่ ในปี 2558
เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี จะเป็ นช่วง Low Season
จานวนนักท่ องเที่ยวที่เดินทางเข้ าประเทศไทยในปี 2554 – 2558

ที่มา: Immigration Bureau, Royal Thai Police และกลุม่ สถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ กาหนดให้ อตั ราการเข้ าพักในปี 2559 - 2564 เท่ากับร้ อยละ
85.00 ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตราการเข้ าพักในปี 2556 และปี 2558 ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า MEA ตังอยู
้ บ่ นทาเลที่ดี
ใจกลางย่านธุรกิจ และอยูภ่ ายใต้ การบริ หารงานโดยเครื อโรงแรมทีม่ ีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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ข. ราคาห้ องพักเฉลีย่ (Average Room Rate)
ราคาห้ องพักเฉลีย่ ในปี 2556 - 2558 และช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เท่ากับห้ องละ 3,202.94 บาท 3,309.23 บาท,
3,429.29 บาท และ 3,446.15 บาท ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.32, ร้ อยละ 3.63 และร้ อยละ 0.49 ตามลาดับ
สาหรับประมาณการราคาห้ องพักเฉลีย่ ในปี 2559 กาหนดให้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี และในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 4.00 ต่อปี ทังนี
้ ้ ราคาห้ องพักเฉลีย่ จะเพิม่ ขึ ้นไม่มากนักเนื่องจากการแข่งขันที่สงู ของธุรกิจโรงแรม
 รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่ม (F&B)
ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ 15.55 ล้ านบาท, 13.29 ล้ าน
บาท, 14.85 ล้ านบาท และ 7.48 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.43, ร้ อยละ 7.54, ร้ อยละ 7.51 และร้ อยละ
7.72 ของรายได้ คา่ ห้ องพัก ตามลาดับ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้
รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับร้ อยละ 7.80 ของรายได้ คา่ ห้ องพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ เท่ากับอัตราส่วน
รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มต่อรายได้ คา่ ห้ องพักเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
PRINC
รายได้ คา่ อาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ อื่นๆ – โรงแรม
สัดส่วนรายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มต่อรายได้ ห้องพัก (ร้ อยละ)

สัดส่วนรายได้ อื่นๆ ต่อรายได้ ห้องพัก (ร้ อยละ)
PRINC
รายได้ คา่ อาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ อื่นๆ – โรงแรม
สัดส่วนรายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มต่อรายได้ ห้องพัก (ร้ อยละ)

สัดส่วนรายได้ อื่นๆ ต่อรายได้ ห้องพัก (ร้ อยละ)

2556A
15.55
2.08
8.43
1.13
2560F
16.36
2.10
7.80
1.00

2557A
13.29
1.73
7.54
0.98
2561F
17.01
2.18
7.80
1.00

2558A
14.85
1.67
7.51
0.84
2562F
17.69
2.27
7.80
1.00

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
7.48
15.77
0.63
2.02
7.72
7.80
0.65
1.00
2563F
2564F
18.45
19.14
2.37
2.45
7.80
7.80
1.00
1.00

 รายได้ อื่น – โรงแรม
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ โทรศัพท์ รายได้ คา่ ซักรีด รายได้ คา่ จอดรถ รายได้ คา่ เช่า และอื่นๆ เป็ น ต้ น
ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ อื่นเท่ากับ 2.08 ล้ านบาท, 1.73 ล้ านบาท, 1.67 ล้ านบาท
และ 0.63 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.13, ร้ อยละ 0.98, ร้ อยละ 0.84 และร้ อยละ 0.65 ของรายได้ คา่
ห้ องพัก ตามลาดับ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ รายได้ อื่นเท่ากับร้ อย
ละ 1.00 ของรายได้ คา่ ห้ องพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนรายได้ อื่นต่อรายได้ คา่ ห้ องพักเฉลีย่ ในปี
2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
(2) รายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตัง้ ระบบสารสนเทศ
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด (“CS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจให้ บริ การระบบ
สารสนเทศ ให้ คาปรึกษา ติดตังและวางระบบงานโปรแกรมส
้
าเร็ จรูปที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการข้ อมูลสาหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล (Hospital Information System) บริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น
ด้ านทรัพยากรบุคคล ด้ านการเงิน ด้ านการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) รวมถึงโปรแกรม
สาเร็ จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน้า 49/74

ความเห็นของทีป่ รึ กษาของผูถ้ ื อหุน้ เกี ่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ รายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายโปรแกรม รายได้ จาก
การติดตังระบบ
้
รายได้ จากการบารุงรักษา รายได้ จากการขายฮาร์ ดแวร์ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยในปี 2556 – 2558 รายได้
จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
เท่ากับ 68.20 ล้ านบาท, 130.67 ล้ านบาท, และ 167.51 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 91.60 และร้ อยละ 28.19 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนใน CS ในเดือนตุลาคม
2556 จึงรับรู้รายได้ จาก CS ไม่เต็มปี ทาให้ รายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศในปี
้
2556 ต่ากว่าปี 2557 –
2558 นอกจากนี ้ ในครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศเท่
้
ากับ 30.80 ล้ านบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 222 เนื่องจากในช่วงปี 2557 - 2558 CS มีรายได้ จากโครงการใหญ่หลายโครงการจาก
โรงพยาบาลของหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี รวมถึงลูกค้ าในกลุม่
โรงพยาบาลขนาดกลางทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด ขณะทีใ่ นช่วงครึ่งแรกของปี 2559 CS มีรายได้ จากการขาย
โปรแกรมสาเร็ จรูปที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการข้ อมูลสาหรับธุรกิจโรงพยาบาลลดลง เนื่องจาก CS มุง่ เน้ นการขาย
ระบบบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร ประกอบกับการปรับองค์กรในการขายระบบบริ หารจัดการข้ อมูลสาหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ประมาณรายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศเท่
้
ากับ 96.77 ล้ านบาท โดย
เป็ นรายได้ จากค่าขายลิขสิทธิ์โปรแกรมและระบบประมาณร้ อยละ 38 และรายได้ จากค่าติดตังและบ
้
ารุงรักษาประมาณ
ร้ อยละ 62 ของรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ทังนี
้ ้ ปัจจุบนั CS มีงานระหว่างการส่งมอบและจะ
สามารถรับรู้รายได้ ในปี 2559 ประมาณ 43 ล้ านบาท และมีงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจาอีกหลายงาน
อย่างไรก็ตาม CS ภายหลังการปรับองค์กรในส่วนการขายระบบบริ หารจัดการข้ อมูลสาหรับธุรกิจโรงพยาบาล
CS ได้ จดั หาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ ามา และฝ่ ายบริ หารของ CS จะเข้ ามาร่วมทาตลาดด้ วย โดยปั จจุบนั CS อยู่
ระหว่างประมูลงานในหลายโครงการ และมีโครงการเฟสต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ รับในปี 2557 – 2558 ดังนัน้ CS ได้
ประมาณรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 20 จากปี 2559 โดยรายได้
จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศในปี
้
2559 ต่ากว่าปี 2557 – 2558 ค่อนข้ างมาก
นอกจากนี ้ ในปี 2561 – 2562 ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ รายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ มีแนวโน้ มที่
จะเปลีย่ นมาใช้ ระบบจัดการข้ อมูลที่มีความทันสมัยขึ ้น และในปี 2563 – 2564 รายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบ
้
สารสนเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากปี ก่อนหน้ า ซึง่ สูงกว่าประมาณการเงินเฟ้อเล็กน้ อย
CS (บริษัทย่ อยของ PRINC)
รายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ (ร้ อยละ)

2556A
68.20
n.a.

2557A
130.67
91.60

2558A
167.51
28.19

CS (บริษัทย่ อยของ PRINC)
รายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ (ร้ อยละ)

2560F
116.12
20.00

2561F
127.74
10.00

2562F
140.51
10.00

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
30.80
96.77
n.a.
(42.23)

2563F
147.54
5.00

2564F
154.91
5.00
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(3) รายได้ ธุรกิจบริหารอาคารสานักงาน
บริ ษัทฯ ให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงานบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (Bangkok Business Center: BBC)
ตังอยู
้ ท่ ี่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาบริ หารจัดการ
กับบริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด (VI) สัญญาบริ หารจัดการมีอายุ 1 ปี และที่ผา่ นมามีการต่อสัญญามาตลอด โดยภายใต้
สัญญา บริ ษัทฯ จะได้ รับค่าบริ หารจัดการในอัตราคงที่ 3.50 ล้ านบาทต่อเดือน (เท่ากับ 42 ล้ านบาทต่อปี )
อย่างไรก็ตาม ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ทีป่ รึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ บริ ษัทฯ มีรายได้
ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน เท่ากับ 42.00 ล้ านบาท ถึงปี 2559
(4) รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ า กาไรที่เกิดขึ ้นจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้ า และรายได้ อนื่ ๆ ทังนี
้ ้ รายได้ สว่ นใหญ่มาจากกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ อื่นเท่ากับ 11.19 ล้ านบาท, 9.65 ล้ านบาท, 8.35 ล้ านบาท และ
4.78 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.93, ร้ อยละ 2.65, ร้ อยละ 1.97 และร้ อยละ 3.04 ของรายได้ จากการขาย
และบริ การ ตามลาดับ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่นๆ
เท่ากับร้ อยละ 0.17 และร้ อยละ 0.64 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ รายได้ ดงั กล่าวในปี
2557 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ ในปี 2559 กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า และกาไรที่เกิดขึ ้นจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้ า เท่ากับ กาไรที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือ่ ค้ า และกาไรที่เกิดขึ ้นจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ าในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และหลังจากนันในปี
้
2560 – 2564 ไม่มีรายได้ ดงั กล่าว
(5) ต้ นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย
 ต้ นทุนของการให้ บริ การห้ องพัก
ต้ นทุนหลักของการให้ บริ การห้ องพักประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บริ การห้ องพัก และค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ต้ นทุนของการให้ บริ การห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 20.47, ร้ อยละ
21.01, ร้ อยละ 19.93 และร้ อยละ 20.07 ของรายได้ คา่ ห้ องพัก ตามลาดับ ดังนัน้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
ในครัง้ นี ้ ในปี 2559 – 2564 ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ
3 ต่อปี ตามประมาณการเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 4 ของ
รายได้ คา่ ห้ องพัก ซึง่ เท่ากับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ ้นเปลืองเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
 ต้ นทุนของการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดืม่
ต้ นทุนหลักของการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน ต้ นทุนค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง และค่าใช้ จา่ ยอื่น เป็ นต้ น ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ต้ นทุนของการ
ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ ร้ อยละ 81.45, ร้ อยละ 80.68, ร้ อยละ 79.63 และร้ อยละ 78.68 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ตามลาดับ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ กาหนดให้ ต้นทุนของการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ
ร้ อยละ 80.20 ของรายได้ จากการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ต้ นทุนการให้ บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ในปี 2556 - 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
 ต้ นทุนของการให้ บริ การอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ต้ นทุนของการให้ บริ การอื่นๆ เท่ากับร้ อยละ 53.34, ร้ อยละ 62.45,
ร้ อยละ 69.59 และร้ อยละ 37.77 ของรายได้ จากการให้ บริ การอื่นๆ ตามลาดับ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ กาหนดให้ ต้นทุนของการให้ บริ ก ารอื่นๆ เท่ากับร้ อยละ 54.54 ของ
รายได้ จากการให้ บริ การอื่นๆ ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ต้ นทุนการให้ บริการอื่นๆ ในปี 2556 - 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
PRINC
ต้ นทุนของการให้ บริการห้ องพัก
ต้ นทุนของการให้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ต้ นทุนของการให้ บริการอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคา
รวมต้ นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย
อัตรากาไรขันต้
้ น – ที่พกั อาศัย (ร้ อยละ)

2556A
37.78
12.67
1.11
62.25
113.80
43.72

2557A
37.07
10.73
1.08
43.76
92.64
51.61

2558A
39.39
11.82
1.16
41.42
93.80
56.22

PRINC
ต้ นทุนของการให้ บริการห้ องพัก
ต้ นทุนของการให้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ต้ นทุนของการให้ บริการอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคา
รวมต้ นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย
อัตรากาไรขันต้
้ น – ที่พกั อาศัย (ร้ อยละ)

2560F
41.35
13.12
1.14
43.00
98.61
56.78

2561F
42.67
13.64
1.19
43.31
100.81
57.51

2562F
44.04
14.19
1.24
43.07
102.54
58.45

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
19.43
40.09
5.88
12.65
0.21
1.10
20.23
41.63
45.75
95.47
56.40
56.60
2563F
45.48
14.80
1.29
44.94
106.50
58.62

2564F
46.91
15.35
1.34
46.87
110.46
58.61

(6) ต้ นทุนขายและบริการติดตัง้ ระบบสารสนเทศ
ต้ นทุนขายและบริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ประกอบด้ วย ต้ นทุนโปรแกรมสาเร็ จรูป ต้ นทุนระบบบริ หารจัดการ
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน และอื่นๆ เป็ นต้ น
ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ต้ นทุนขายและบริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
เท่ากับ 22.10 ล้ าน
บาท, 90.02 ล้ านบาท, 134.19 ล้ านบาท และ 38.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.40, ร้ อยละ 68.89, ร้ อยละ 80.11
และร้ อยละ 123.47 ของรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ทังนี
้ ้ สัดส่วนต้ นทุนขายและบริ ก ารติดตังระบบ
้
สารสนเทศในแต่ละปี มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากโครงสร้ างรายได้ ในแต่ละปี มีความแตกต่าง โดยต้ นทุนเกี่ยวกับ
ค่าลิขสิทธิ์เป็ นค่าใช้ จา่ ยผันแปร ขณะที่คา่ ใช้ จ่ายพนักงานเป็ นต้ นทุนคงที่หลักของ CS
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ กาหนดให้ ในปี 2559 ต้ นทุนขายและบริการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ เท่ากับร้ อยละ 82.96 ของรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
ลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี 2559
เนื่องจาก CS ในปั จจุบนั มีการเลิกจ้ างพนักงานบางส่วน จึงทาให้ ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ลดลง
นอกจากนี ้ในปี 2560 – 2564 ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ ต้นทุนลิขสิทธิ์โปรแกรม เท่ากับร้ อยละ 67 ของ
รายได้ จากการขายโปรแกรม ซึง่ เท่ากับประมาณการของ CS และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานเท่ากับค่าใช้ จา่ ยต่อเดือนที่
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จ่ายอยูใ่ นปัจจุบนั และเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
นอกจากนี ้
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ ต้นทุนอื่นๆ เท่ากับร้ อยละ 2.00 ของรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศ
้
PRINC
ต้ นทุนการให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
สัดส่วนกาไรขันต้
้ นจากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ (ร้ อยละ)

2556A
22.10
67.60

2557A
90.02
31.11

2558A
134.19
19.89

PRINC
ต้ นทุนการให้ บริการติดตังระบบสารสนเทศ
้
สัดส่วนกาไรขันต้
้ นจากธุรกิจให้ บริการติดตังระบบ
้
สารสนเทศ (ร้ อยละ)

2560F
94.65
18.49

2561F
103.17
19.24

2562F
113.32
19.35

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
38.03
80.28
(23.38)
17.04

2563F
118.98
19.35

2564F
124.93
19.35

(7) ต้ นทุนบริหารอาคารสานักงาน
ต้ นทุนส่วนใหญ่ของการบริ หารอาคารสานักงาน ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน โดยในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรก
ของปี 2559 ต้ นทุนบริ หารอาคารสานักงาน เท่ากับ 5.20 ล้ านบาท, 22.15 ล้ านบาท, 21.89 ล้ านบาท และ 13.55 ล้ าน
บาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.14, ร้ อยละ 52.74, ร้ อยละ 50.98 และร้ อยละ 63.32 ของรายได้ จากการบริ หาร
อาคารสานักงาน ตามลาดับ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายพนักงานในปี 2559
เท่ากับ ค่าใช้ จา่ ยพนักงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และปรับเป็ นรายปี และค่าใช้ จ่ายอื่นในปี 2559 เท่ากับ ค่าเฉลีย่ ของ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
PRINC
ต้ นทุนบริหารอาคารสานักงาน
อัตรากาไรขันต้
้ น – การบริหารอาคารสานักงาน (ร้ อยละ)

2556A
5.20
62.86

2557A
22.15
47.26

2558A
21.89
49.02

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
13.55
36.68

27.36
34.85

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการขายของธุรกิจให้ บริ การทีพ่ กั ของโรงแรม แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ โดยในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการขาย เท่ากับ 14.15
ล้ านบาท, 11.79 ล้ านบาท, 11.66 ล้ านบาท และ 5.74 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 7.00, ร้ อยละ 6.16, ร้ อยละ
5.44 และร้ อยละ 5.47 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ตามลาดับ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นกาหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ ร้ อย
ละ 5.69 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้ จากธุรกิจโรงแรมในปี
2556 - 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ประกอบด้ วย เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ ของส่วนกลางและ
ฝ่ ายบริ หาร ค่าบริ หารจัดการ (Management Fee) ธุรกิจโรงแรม ค่า Royalty Fee ธุรกิจโรงแรม ค่า Incentive Royalty
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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Fee ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าเช่าสานักงาน ค่าเบี ้ยประกันภัย และภาษี
โรงเรื อน (Property Tax) ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และอื่นๆ เป็ นต้ น
ปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เท่ากับ 99.50 ล้ านบาท, 137.70 ล้ านบาท,
153.86 ล้ านบาท และ 72.04 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 34.99, ร้ อยละ 37.82, ร้ อยละ 36.23 และร้ อยละ 45.85
ของรายได้ จากการขายและให้ บริการ ตามลาดับ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นให้ สมมติฐานที่สาคัญเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยใน
การบริ หาร ดังนี ้
- ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ในปี 2559 เท่ากับ ค่าใช้ จ่ายพนักงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และปรับเป็ นเต็มปี และค่าใช้ จ่าย
พนักงานในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- ค่าสาธารณูปโภค (สานักงานใหญ่ และ CS ยกเว้ น MEA) ในปี 2559 เท่ากับ ค่าสาธารณูปโภคในช่วงครึ่งแรกของปี
2559 และปรับเป็ นเต็มปี และค่าใช้ จ่ายพนักงานในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- ค่าสาธารณูปโภค – MEA เท่ากับ ร้ อยละ 7.57 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ซึง่ เท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าสาธารณูปโภคต่อ
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
- ค่าบริ หารจัดการ (Management Fee), ค่า Base Royalty Fee และค่า Incentive Royalty Fee – MEA เป็ นไปตาม
สัญญา กับเครื อแมริ ออท
- ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา – MEA ร้ อยละ 3.40 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ซึง่ เท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าซ่อมแซมและ
บารุ งรักษาต่อรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ในปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
- ค่าเบี ้ยประกันภัย เท่ากับค่าเบี ้ยประกันในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และปรับเป็ นเต็มปี และค่าใช้ จ่ายพนักงานในปี 2560
– 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ในปี 2559 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาแต่ละรายการในช่วงปี 2556 – 2558 และครึ่ง
แรกของปี 2559 และในปี 2560 – 2564 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- ภาษีโรงเรื อนและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในปี 2559 เท่ากับ ค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการในในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และปรับเป็ น
เต็มปี และภาษีโรงเรื อนและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในปี 2560 – 2564 กาหนดให้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี
- ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นให้ สมมติฐานว่าบริ ษัทฯ จะชาระค่าชดเชยคิดฟ้องร้ อง รวม 3.52 ล้ านบาท ในปี 2559 ตามหลัก
ความระมัดระวัง (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.4 ของรายงานฉบับนี ้)
PRINC
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อรายได้ จากการขายและ
ให้ บริการ (ร้ อยละ)
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้ จากโรงแรม (ร้ อยละ)
PRINC
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อรายได้ จากการขายและ
ให้ บริการ (ร้ อยละ)
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้ จากโรงแรม (ร้ อยละ)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

(หน่วย: ล้ านบาท)
1H2559A
2559F
72.04
141.50
5.74
12.52
45.85
39.44

2556A
99.50
14.15
34.99

2557A
137.70
11.79
37.82

2558A
153.86
11.66
36.23

7.00

6.16

5.44

5.47

5.69

2560F
143.89
12.99
38.85

2561F
148.64
13.51
41.79

2562F
153.53
14.05
40.72

2563F
158.09
14.65
39.05

2564F
162.61
15.19
38.55

5.69

5.69

5.69

5.69

5.69
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บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน โดย
อัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั อยูท่ ี่อตั ราดอกเบี ้ย MLR ลบร้ อยละ 1.50 ต่อปี
 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
บริ ษัทฯ มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีขาดทุน
สะสมทางภาษี สาหรับผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2554 – 2556 สุทธิ 114.30 ล้ านบาท ซึง่ สามารถนาไปลดภาระ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลได้ จานวน 22.86 ล้ านบาท ได้ ไม่เกินปี 2561 (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงาน
ฉบับนี ้)
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จา่ ยลงทุนในส่วนของ MEA เท่ากับร้ อยละ 4 – 5 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาบริ หาร
จัดการโรงแรมกับแมริ ออท ซึง่ อยูท่ ี่ประมาณ 9 - 13 ล้ านบาทต่อปี ในปี 2559 – 2564 นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
กาหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายลงทุนในส่วนสานักงานใหญ่และอื่นๆ ประมาณ 1.00 ล้ านบาทต่อปี
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กาหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2556 – 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 และพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
134 วัน
สินค้ าคงเหลือ
เฉลีย่ ประมาณ
1 วัน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
52 วัน
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 - 2564 เป็ นดังต่อไปนี ้
PRINC และบริษัทย่ อย
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจบริหารอาคารสานักงาน
รายได้ จากธุรกิจสารสนเทศ
รายได้ จากการขายและบริการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ รวม
กาไรก่อนดอกเบี ้ย
ภาษีและค่าเสือ่ ม
ราคา (EBITDA)
กาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษี (EBIT)
กาไรสุทธิ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

2559F
219.98
42.00
96.77
358.75
155.64
365.01
53.48

2560F
228.16
116.12
344.28
151.02
347.10
44.03

2561F
237.28
127.74
365.02
161.04
368.00
49.27

2562F
246.77
140.51
387.28
171.43
390.45
54.17

7.86
7.63

(3.04)
(3.51)

1.88
0.94

7.03
4.78

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
2564F
257.35
266.91
147.54
154.91
404.89
421.82
179.40
186.43
408.20
425.27
58.30
61.78
9.98
6.44

12.07
8.12
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PRINC และบริษัทย่ อย
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2559F
2,111.34
107.60
2,003.75

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2560F
2,110.67
110.43
2,000.24

2561F
2,118.95
117.77
2,001.18

2562F
2,131.45
125.48
2,005.96

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
2564F
2,145.09
2,160.86
132.69
140.33
2,012.41
2,020.53

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
กาหนดให้ มีอตั ราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการที่ร้อยละ 2 ต่อปี
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดทีใ่ ช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้ มาจากการคานวณต้ นทุนทางการเงินถัว
เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากค่าเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของต้ นทุนของหนี ้ (Kd) และ
ต้ นทุนของทุน (Ke) ดังนี ้
WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่ Ke
= ต้ นทุนของทุน หรื ออัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re)
Kd
= ต้ นทุนของหนี ้ หรื ออัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของบริ ษัทฯ
T
= อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
E
= ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
D
= หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ต้ นทุนของทุน (Ke) หรื ออัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re) คานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังนี ้
Ke (หรื อ Re ) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 2.85 ต่อปี
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559) ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุยาว
ที่สดุ ที่รัฐบาลมีการออกและเสนอขายอย่างต่อเนื่อง ที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยังคงดาเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis)
Beta (β)
= 0.794 เท่า โดยอ้ างอิงจาก Unlevered beta ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และบริ ษัทจดทะเบียนในหมวด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีธรุ กิจโรงแรมหรื ออาคารสานักงานให้ เช่า จานวน 7 บริ ษัทที่มี
สภาพคล่องในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลีย่ ย้ อนหลัง 1 ปี จนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2559) เนื่องจาก ภายหลังการซื ้อหุ้นสามัญของ VB ทาให้ โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงจากเดิม และปรับปรุงด้ วยประมาณการอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังจากรวมกลุม่ VB
Market Risk (Rm)
= อัตราผลตอบแทนรายเดือนถัวเฉลีย่ จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลีย่ ย้ อนหลัง 31 ปี
9 เดือน ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2528 – กันยายน 2559 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 15.19 ต่อปี เนื่องจาก
เป็ นช่วงระยะเวลาที่สะท้ อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ได้ ดีที่สดุ โดยที่ CapAd มิได้ นาอัตรา
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มาพิจารณา เพราะเป็ นช่วงตลาด
หลักทรัพย์ฯ เริ่ มก่อตัง้ และมีปริ มาณการซื ้อขาย รวมถึงจานวนบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ น้ อย ซึง่ อาจไม่สะท้ อนผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
= ประมาณการอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ที่ประมาณร้ อยละ 4.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ ซึง่ เท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ซึง่ เท่ากับ อัตราดอกเบี ้ย MLR ลบ
ร้ อยละ 1.50 ต่อปี
= อัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.30 เท่า ซึง่ เท่ากับประมาณอัตราส่วน
หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังจากรวมกลุม่ VB
= ประมาณอัตราภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล ที่ร้อยละ 20 ต่อปี

ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Ke) ทีค่ านวณได้ เท่ากับร้ อยละ 12.65 ต่อปี และ อัตราส่ วนลด
(WACC) เท่ ากับร้ อยละ 10.60 ต่ อปี
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที่กาหนดข้ างต้ น จะสามารถคานวณกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้

กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

6M2559F
48.41

2560F
42.32

2561F
36.28

2562F
39.25

47.60

37.63

29.16

28.53

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
2564F
43.20
45.68
28.39

27.15

(ล้ านบาท)
321.96

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
(PV of Terminal Value)
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บวก: เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บวก: การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ สุดท้ าย PRINC-W1
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.3 ของรายงานฉบับนี ้

520.42
66.06
413.19
(8.84)
520.301/
1,511.14

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB) เท่ากับ 1,511.14 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับค่า
ของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี
หน่ วย
มูลค่ากิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB)

ล้ านบาท

10.07%
1,543.15

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
10.60%
1,511.14

11.13%
1,482.85

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกลุม่ VB)
อยูร่ ะหว่าง 1,482.85 - 1,543.15 ล้ านบาท
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จดั ทาโดยอ้ างอิงจากสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของบริ ษัทฯ หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทาให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ของบริ ษัทฯ หรื อเปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กาหนดไว้ อาจทาให้ ประมาณการที่กาหนดขึ ้นภายใต้
สมมติฐานที่กล่าวมาข้ างต้ นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของบริ ษัทฯ ที่ประเมินได้
เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน
6.2

กลุ่ม VB
การประเมินราคาหุ้นของ VB CapAd จะใช้ วิธีรวมมูลค่าของแต่ละบริ ษัท (Sum of the Parts) โดยประเมินราคา
หุ้น VB และกลุม่ บริ ษัท VB จากนันจะน
้ ามูลค่าแต่ละบริษัทมารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย VB เพื่อหาราคาหุ้น VB
ทังนี
้ ้ บริ ษัทในกลุม่ VB ที่มีการดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปั จจุบนั ได้ แก่ VI และ VR ซึง่ เป็ นเจ้ าของอาคารสานักงาน
BBC ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) และโครงการซัมเมอร์ เซ็ท ซอยเอกมัย 2 ขณะที่ VB, V33 และ BG เป็ นเจ้ าของทีด่ ินรอการ
พัฒนาในต่างจังหวัด 5 แปลง และ ทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างในกรุงเทพฯ 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม CapAd มีความเห็นว่า
โครงการยังมีความไม่แน่นอน CapAd จึงอ้ างอิงมูลค่าตามราคาประเมินทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาทรั พย์สนิ อิสระเป็ น
ราคายุติธรรมของทรัพย์สนิ ดังกล่าว ดังนัน้ CapAd ได้ พิจารณามูลค่าของ VB, V33 และ BG จากมูลค่าสุทธิทางบัญชีของ
สินทรัพย์ภายหลังปรับปรุงและภาระหนี ้สินของบริ ษัทดังกล่าว ซึง่ น่าจะสะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานของบริ ษัทดังกล่าวได้
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คานึงถึงผลการดาเนินงานของ VI และ VR ในอนาคต โดยการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม
ซึง่ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้
คานวณหาอัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตรา
ส่วนลดและคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของบริ ษัทฯ
โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่า
ธุรกิจ จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น และ
เป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
สมมติฐานที่สาคัญของประมาณการทางการเงินของ VI และ VR สรุปได้ ดงั นี ้
6.2.1 ประมาณการกระแสเงินสดของ VI
VI ประกอบธุรกิจพื ้นที่อาคารสานักงานให้ เช่า - อาคารสานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (“อาคาร BBC”)
เป็ นอาคารสูง 30 ชัน้ มีพื ้นที่สานักงานให้ เช่ารวม 16,005 ตารางเมตร พื ้นที่ร้านค้ า 1,384 ตารางเมตร และพื ้นที่ชนใต้
ั ้ ดิน
ส่วนศูนย์อาหาร 405 ตารางเมตร
CapAd ประมาณการกระแสเงินสดของ VI ในระยะเวลาประมาณ 15 ปี ข้างหน้ า (2559 - 2573) จากรายได้ คา่
เช่าอาคารสานักงานในอนาคต ซึง่ ประมาณการจากพื ้นที่เช่า อัตราการเช่าพื ้นที่ และค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารโดย
อ้ างอิงจากข้ อมูลผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ VI ในปี 2557 – 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. รายได้ ค่าเช่ าและบริการ
1.1 รายได้ค่าเช่าอาคารสานักงาน
อาคาร BBC มีพื ้นที่อาคารสานักงานให้ เช่า 16,005 ตารางเมตร โดยประมาณการอัตราการเช่าพื ้นที่ในปี 2559 2560 เท่ากับร้ อยละ 80.63 อ้ างอิงอัตราการเช่าทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559, ในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 85,
และตังแต่
้ ปี 2562 เป็ นต้ นไปกาหนดอัตราการเช่าเท่ากับร้ อยละ 90 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอัตราการเช่า
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ปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ จากการคาดการณ์ความต้ องการพื ้นทีเ่ ช่าจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากเป็ นอาคารระดับกลาง ราคาค่าเช่าไม่สงู นัก
ประกอบกับทาเลทีต่ งของอาคารใกล้
ั้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส - สถานีเอกมัย เดินทางสะดวก และอาคารได้ มีการปรับปรุง
ใหม่ จะทาให้ ช่วยกระตุ้นการเพิม่ ขึ ้นของอัตราการเช่าได้
ประมาณการอัตราค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 507 บาทต่อตารางเมตร อ้ างอิงอัตราค่าเช่าที่เกิดขึ ้นจริ งในงวด 6
เดือนแรกของปี 2559 ในปี 2560 ประมาณการค่าเช่าเท่ากับ 550 บาทต่อตารางเมตร หลังจากนันประมาณการการ
้
เพิม่ ขึ ้นของอัตราค่าเช่าเท่ากับร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป ซึง่ สอดคล้ องกับอัตราการปรับอัตราค่าเช่า
ของอาคารสานักงานโดยทัว่ ไป
โดยอัตราค่าเช่าเริ่ มต้ นดังกล่าวอยูใ่ นช่วงระดับราคาตลาดของสานักงานให้ เช่าบริ เวณ
ใกล้ เคียง 500 – 600 บาทต่อตารางเมตร และสอดคล้ องกับราคาขายพื ้นที่เช่าของอาคาร BBC ในปัจจุบนั
1.2 รายได้ค่าเช่าส่วนร้านค้า
อาคาร BBC มีพื ้นที่สว่ นร้ านค้ า 1,384 ตารางเมตร โดยประมาณการอัตราการเช่าในปี 2559 เท่ากับร้ อยละ
11.40 อ้ างอิงอัตราการเช่าที่เกิดขึ ้นจริ งในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560 - 2564 กาหนดอัตราการเช่า
เท่ากับร้ อยละ 20 ร้ อยละ 30 ร้ อยละ 40 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 60 ตามลาดับ และตังแต่
้ ปี 2565 เป็ นต้ นไปอัตราการเช่า
เท่ากับร้ อยละ 60 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการอัตราค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 635 บาทต่อตารางเมตร
อ้ างอิงอัตราค่าเช่าที่เกิดขึ ้นจริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560 ประมาณการค่าเช่าเท่ากับ 500 บาทต่อ
ตารางเมตร ลดลงเพื่อสะท้ อนพื ้นที่เช่าปัจจุบนั ที่อาคารอยูร่ ะหว่างสรรหาผู้เช่า และตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไปประมาณการ
การเพิม่ ขึ ้นของอัตราค่าเช่าเท่ากับร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ซึง่ สอดคล้ องกับอัตราการปรับอัตราค่าเช่าโดยทัว่ ไป ทังนี
้ ้ การ
ลดลงของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในปี 2560 จากปี 2559 เป็ นผลจากผู้เช่าบางรายมีการย้ ายออก ทาให้ คาดว่า VI อาจต้ องทา
การตลาดเพื่อหาผู้เช่าใหม่ระยะหนึง่ ทาให้ คา่ เช่าปรับลดลงไปตามอัตราค่าเช่าที่ขายในปั จจุบนั
1.3 รายได้ค่าเช่าส่วนศูนย์อาหาร
อาคาร BBC มีพื ้นที่สว่ นศูนย์อาหาร (ชันใต้
้ ดิน) 405 ตารางเมตร โดยประมาณการอัตราการเช่าตลอดระยะเวลา
ประมาณการในปี 2559 - 2573 เท่ากับร้ อยละ 100 อ้ างอิงอัตราการเช่าที่เกิดขึ ้นจริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
เนื่องจากมีพื ้นที่จานวนไม่มากและมีผ้ เู ช่าเช่าเต็มพื ้นที่อยูแ่ ล้ ว และอาคารมีความจาเป็ นต้ องมีพื ้นที่สว่ นนี ้ให้ ผ้ เู ช่าหรื อผู้มา
เยือนใช้ บริ การได้ โดยสะดวก ประมาณการอัตราค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 150 บาทต่อตารางเมตร อ้ างอิงอัตราค่าเช่าที่
เกิดขึ ้นจริ งในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในปี 2560 - 2563 อัตราค่าเช่าเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 10 ต่อปี ซึง่ เป็ นไปตามสัญญากับ
ผู้เช่าปัจจุบนั หลังจากนันประมาณการการเพิ
้
่มขึ ้นของอัตราค่าเช่าเท่ากับร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2564 เป็ นต้ นไป ซึง่
สอดคล้ องกับอัตราการปรับอัตราค่าเช่าโดยทัว่ ไป
1.4 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค
ประมาณรายได้ จากค่าสาธารณูปโภคเท่ากับร้ อยละ 23.20 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงสัดส่วนรายได้ จากค่า
สาธารณูปโภคต่อรายได้ คา่ เช่าทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาสะท้ อนโครงสร้ าง
รายได้ ของอาคารที่เป็ นปั จจุบนั โดย VI ได้ มีการปรับปรุงอาคารใหม่ในปี 2557 ภายหลังการเข้ าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
อาคารเมื่อต้ นปี 2556
1.5 รายได้คา่ บริ การจอดรถ
ประมาณรายได้ คา่ บริ การจอดรถเท่ากับร้ อยละ 6.08 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงสัดส่วนรายได้ คา่ บริการจอดรถต่อ
รายได้ คา่ เช่าที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาสะท้ อนโครงสร้ างรายได้ ของอาคาร
ที่เป็ นปั จจุบนั โดย VI ได้ มีการปรับปรุงอาคารใหม่ในปี 2557 ภายหลังการเข้ าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์อาคารเมื่อต้ นปี 2556
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1.6 รายได้อืน่ ๆ
ประมาณการรายได้ อื่น เช่น รายได้ จากการใช้ พื ้นทีเ่ กินเวลาของอาคาร เท่ากับร้ อยละ 1.98 ของรายได้ คา่ เช่า
อ้ างอิงสัดส่วนรายได้ อื่นๆ ต่อรายได้ คา่ เช่าที่เกิดขึ ้นจริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ เป็ นช่วงเวลา
สะท้ อนโครงสร้ างรายได้ ของอาคารที่เป็ นปั จจุบนั โดย VI ได้ มกี ารปรับปรุงอาคารใหม่ในปี 2557 ภายหลังการเข้ าเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์อาคารเมื่อต้ นปี 2556
2. ต้ นทุนค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริการของอาคาร BBC ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าบริ หารอาคาร ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การ ค่าบารุงรักษา และต้ นทุนอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการทาความสะอาดและบารุงรักษาอาคารและค่า
ประกันภัย เป็ นต้ น
2.1 ต้นทุนค่าบริ หารอาคาร
ปั จจุบนั อาคาร BBC ว่าจ้ างบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“PRINC”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เป็ นผู้บริ หารอาคาร โดยมีอตั ราค่าบริ การเดือนละ 3.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นค่าบริ หารอาคารปี ละ 42 ล้ านบาท โดยมี
สัญญาบริ หารอาคาร (Management Service Agreement) แบบปี ตอ่ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ CapAd
ประมาณการว่าในปี 2560 ต้ นทุนค่าบริ หารอาคารจะเป็ นอัตราตลาดที่ประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้ คา่ เช่า
2.2 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
ประมาณการต้ นทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากับร้ อยละ 22.76 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนค่า
สาธารณูปโภคต่อรายได้ คา่ เช่าทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
2.3 ต้นทุนค่าบริ การ
ประมาณการต้ นทุนค่าบริ การ เช่น ค่าทาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย เท่ากับร้ อยละ 5.41 ของรายได้
ค่าเช่า อ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนค่าบริ การต่อรายได้ คา่ เช่าที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
2.4 ค่าบารุงรักษา
ประมาณการต้ นทุนค่าบารุงรักษาเท่ากับร้ อยละ 3.91 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงสัดส่วนค่าบารุงรักษาต่อรายได้
ค่าเช่าทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
2.5 ต้นทุนอืน่ ๆ
ประมาณการต้ นทุนอื่นๆ เท่ากับร้ อยละ 1.52 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนอื่นๆต่อรายได้ คา่ เช่าที่
เกิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขาย ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยทางการตลาด เงินเดือนพนักงานขายและการตลาดเท่ากับ
ร้ อยละ 0.47 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ จากการขายที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ได้ แก่ เงินเดือนฝ่ ายบริ หาร ค่าใช้ จา่ ยสานักงานต่างๆ เท่ากับร้ อยละ 2.44
ของรายได้ รวม อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมที่เกิดขึ ้นจริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2559

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน้า 60/74

ความเห็นของทีป่ รึ กษาของผูถ้ ื อหุน้ เกี ่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

4. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20
5. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
CapAd กาหนดอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดตังแต่
้ ปี 2574 เป็ นต้ นไป เท่ากับร้ อยละ 2 โดยคาดว่ากระแส
เงินสดภายหลังประมาณการของ VI จะสามารถขยายตัวได้ ในระดับอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ ย้ อนหลัง 5 ปี (2554 - 2558) ที่ร้อย
ละ 2 ต่อปี
6. อัตราส่ วนลด
อัตราส่วนลด (WACC) ของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 10.60 ต่อปี โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 6.1 ของ
รายงานฉบับนี ้
สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดของ VI
VI
รายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
EBITDA
กาไรสุทธิ
กระแสเงินสดของ VI
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดของ VI
VI
รายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
EBITDA
กาไรสุทธิ
กระแสเงินสดของกิจการ
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดของ VI

2559
105.91
98.43
7.48
33.81
(2.18)
12.27
12.07

2560
114.18
53.37
60.81
76.77
43.40
63.89
56.81

2561
122.31
55.50
66.81
82.23
49.40
67.13
53.97

2562
130.45
57.73
72.72
87.70
55.75
70.83
51.48

2563
144.70
62.07
82.62
97.28
65.31
77.70
51.06

2564
145.90
62.21
83.69
98.09
66.95
78.07
46.39

(หน่วย: ล้ านบาท)
2565
2566
145.90 160.49
61.99
66.63
83.90
93.85
98.09 107.90
67.12
75.08
78.03
85.52
41.92
41.54

2567
160.49
66.53
93.95
107.90
75.16
85.50
37.55

2568
160.49
66.46
94.02
107.90
75.22
85.48
33.95

2569
176.53
71.71
104.83
118.69
83.86
93.75
33.66

2570
176.53
71.72
104.81
118.69
83.85
93.75
30.44

2571
176.53
71.76
104.78
118.69
83.82
93.76
27.52

2572
194.19
77.63
116.56
130.55
93.25
102.87
27.30

2573
194.19
77.74
116.45
130.55
93.16
102.90
24.69

VI
รวมมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ VI
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวมของ VI
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บวก เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บวก เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
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2574
194.19
77.86
116.33
130.55
93.06
102.92
22.33

(ล้ านบาท)
592.68
264.84
857.52
8.81
21.80
0.44
(342.20)
546.36
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การประเมินโดยวิธีมลู ค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ VI เท่ากับ 546.36 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับค่า
ของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี
หน่ วย
มูลค่ากิจการของ Vi

ล้ านบาท

10.07%
604.94

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
10.60%
546.36

11.13%
494.66

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการของ VI อยูร่ ะหว่าง 494.66 –
604.94 ล้ านบาท
6.2.1

ประมาณการกระแสเงินสดของ VR
VR ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ - โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพ (Somerset Ekamai
Bangkok หรื อ “SEB”) ประกอบด้ วยอาคาร 3 อาคาร มีอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างจานวน 4 อาคาร ประกอบด้ วย อาคารโรง
งแรม (AIM) สูง 15 ชัน้ จานวนห้ องพัก 79 ห้ อง อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ (Balance) สูง 14 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ (Cheer)
สูง 19 ชัน้ พื ้นที่ให้ เช่ารวม 18,087 ตารางเมตร และอาคารจอดรถอัตโนมัติ 250 คัน โครงการ SEB คาดว่าจะเปิ ด
ให้ บริ การได้ ภายในไตรมาส1 ปี 2560
VR จะมีรายได้ จากการให้ บริ การโรงแรม ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ห้ องพัก, รายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่ม, รายได้
จากแผนกอื่นในโรงแรม, รายได้ อื่นๆ และมีรายได้ คา่ เช่าและบริ การส่วนอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์จากการให้ เช่าพื ้นที่
รายได้ คา่ เช่าที่จอดรถ และรายได้ คา่ บริ การสาธารณูปโภค สรุปได้ ดงั นี ้
1. รายได้ ค่าเช่ าและบริการ
 รายได้ค่าห้องพักจากพืน้ ทีเ่ ช่าโรงแรม
โครงการ SEB ส่วนโรงแรมมีจานวนห้ องพักให้ บริ การ 79 ห้ อง ประมาณการอัตราการใช้ บริ การในปี 2560 เท่ากับ
ร้ อยละ 60 และคาดว่าอัตราการใช้ บริ การจะค่อยๆ ปรับเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70 ร้ อยละ 75 ร้ อยละ 80 และร้ อยละ 85 ในปี
2561 - 2564 และตังแต่
้ ปี 2565 อัตราการใช้ บริ การคงที่ที่ร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการค่า
ห้ องพักในปี แรกที่เปิ ดให้ บริ การ (ปี 2560) เท่ากับ 2,200 บาทต่อคืน และตังแต่
้ ปี 2561 – 2570 (10 ปี แรกของการ
ดาเนินงาน) อัตราการเติบโตค่าห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 5 ต่อปี และตังแต่
้ ปี 2571 อัตราการเติบโตค่าห้ องพักเท่ากับร้ อยละ
4 ต่อปี โดยคาดว่าในระยะแรกที่โครงการเริ่มเปิ ดดาเนินการ จะมีความต้ องการเข้ าพักในระดับหนึง่ จากนันจะค่
้ อยๆมี
อัตราการใช้ บริการสูงขึ ้นจากทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดี และอัตราค่าห้ องพักที่ไม่สงู มากนัก ซึง่ ประมาณการโดยอ้ างอิงข้ อมูลค่าห้ องพัก
โรงแรมที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับโครงการที่ 2,250 – 7,400 บาท/ห้ อง/คืน
 รายได้ค่าอาหารและเครื ่องดืม่ (F&B)
ประมาณการรายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับร้ อยละ 30 ของรายได้ คา่ ห้ องพักตลอดระยะเวลาประมาณ
การ ซึง่ อ้ างอิงจากสัดส่วนรายได้ ของโรงแรมในระดับเดียวกัน
 รายได้ของแผนกอืน่ ๆ
รายได้ จากแผนกอื่นๆ เป็ นรายรับที่อาจเกิดขึ ้นภายในโรงแรม เช่น รายรับจากค่าโทรคมนาคม บริ การรถรับส่ง
บริ การซักรีด รายรับค่าปรับต่างๆ เป็ นต้ น โดยประมาณการรายรับดังกล่าวที่ร้อยละ 3 ของรายรับห้ องพักตลอดอายุ
ประมาณการ
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 รายได้ค่าเช่าจากพืน้ ทีเ่ ช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์
พื ้นที่เช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ มีพื ้นที่ปล่อยเช่ารวมประมาณ 18,087 ตารางเมตร โดยประมาณการอัตราการเช่า
ในปี แรกที่เปิ ดให้ บริ การ (ปี 2560) เท่ากับร้ อยละ 60 และปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70 ร้ อยละ 75 ร้ อยละ 80 และร้ อยละ 85
ในปี 2561 – 2564 และตังแต่
้ ปี 2565 อัตราการเช่าคงที่ร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาประมาณการ สาหรับอัตราค่าเช่าในปี
แรก (ปี 2560) กาหนดให้ เท่ากับ 800 บาท/ตารางเมตร/เดือน และตังแต่
้ ปี 2561 – 2570 (10 ปี แรกของการดาเนินงาน)
อัตราการเติบโตค่าห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 5 ต่อปี และตังแต่
้ ปี 2571 อัตราการเติบโตค่าห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 4 ต่อปี
อัตราค่าเช่าเริ่มต้ นอ้ างอิงอัตราค่าเช่าตลาดอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์บริ เวณใกล้ เคียงกับอาคาร SEB ที่
ประมาณ 350 – 650 บาท/ตารางเมตร/เดือน แต่เนื่องจากอาคาร SEB เพิ่งปรับปรุงก่อสร้ างใหม่ ซึง่ จะเปิ ดให้ บริ การในไตร
มาส 1 ปี 2560 มีการตกแต่งดีกว่าข้ อมูลตลาดที่นามาเปรียบเทียบ และมีการว่าจ้ างบริ ษัทบริ หารโรงแรมต่างประเทศใน
ระดับพรี เมียมบริ หารงานอาคาร และมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานและพานักอยูใ่ นประเทศไทย
(Expatriate) จึงสามารถกาหนดนโยบายราคาค่าเช่าที่สงู กว่าคูแ่ ข่งได้ ในระดับหนึง่
 รายได้ค่าบริ การจากพืน้ ทีศ่ ูนย์ประชุม
ประมาณการรายได้ จากพื ้นที่ศนู ย์ประชุม จากจานวนผู้ใช้ บริการสูงสุดที่พื ้นที่สว่ นนี ้รองรับได้ ที่ 450 คนต่อวัน
และประมาณการอัตราการใช้ พื ้นที่ในปี 2560 - 2562 เท่ากับร้ อยละ 30 ร้ อยละ 40 และร้ อยละ 50 ตามลาดับ และตังแต่
้ ปี
2563 เป็ นต้ นไป อัตราการใช้ พื ้นที่คงที่เท่ากับร้ อยละ 50 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการรายรับเฉลีย่ จาก
ผู้ใช้ บริ การเท่ากับ 450 บาทต่อคน และปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่ สอดคล้ องกับการปรับอัตราค่าเช่าพื ้นที่
 รายได้ค่าบริ การจอดรถ
โครงการ SEB มีรายได้ คา่ บริการจอดรถ 2 ส่วน กล่าวคือ (1) อาคารจอดรถอัตโนมัติมกี ารแบ่งพื ้นทีใ่ ห้
บุคคลภายนอกเช่าบริ หารและให้ สว่ นแบ่งรายได้ กบั VR ในอัตราร้ อยละ 50 หากมีรายได้ คา่ บริ การจอดรถมากกว่า
300,000 บาทต่อเดือน โดยพื ้นทีส่ ว่ นนี ้ให้ บริ การจอดรถยนต์จานวน 150 คันต่อเดือน อัตราค่าบริ การเดือนละ 2,000 บาท
ประมาณการอัตราการใช้ บริ การในปี 2560 - 2562 เท่ากับร้ อยละ 70 ปี 2563 - 2565 เท่ากับร้ อยละ 75 และตังแต่
้ ปี 2566
เป็ นต้ นไปเท่ากับร้ อยละ 80 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และ (2) รายได้ คา่ บริ การจอดรถส่วนการใช้ บริ การโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 1 ของรายได้ คา่ ห้ องพักจากพื ้นที่สว่ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค
ประมาณรายได้ จากค่าสาธารณูปโภคเท่ากับร้ อยละ 8 ของรายได้ คา่ เช่า อ้ างอิงประมาณการสัดส่วนรายได้
โดยทัว่ ไปของโครงการเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนท์ที่ได้ รับเฉลีย่ โดยประมาณในอัตราดังกล่าว
 รายได้อืน่ ๆ
ประมาณการรายได้ อื่น เช่น รายรับจากค่าโทรคมนาคม บริ การรถรับส่ง บริ การซักรี ด รายรับค่าปรับต่างๆ เป็ น
ต้ น เท่ากับร้ อยละ 1 ของรายได้ คา่ เช่าจากพื ้นทีเ่ ช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
2. ต้ นทุนการให้ เช่ าและการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการในส่วนโรงแรม ประกอบด้ วย ต้ นทุนห้ องพัก ต้ นทุนค่าอาหารและเครื่ องดืม่ และต้ นทุนจาก
แผนกอื่น ซึง่ ประมาณการเป็ นสัดส่วนของรายได้ คา่ ห้ องพักโรงแรม ซึง่ ประมาณการต้ นทุนห้ องพักเท่ากับร้ อยละ 15 ของ
รายได้ คา่ ห้ องพักโรงแรม ต้ นทุนค่าอาคารและเครื่ องดื่ม เท่ากับร้ อยละ 60 - 80 ของรายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดืม่ และ
ต้ นทุนจากแผนกอื่นประมาณการเท่ากับร้ อยละ 60 - 80 ของรายได้ จากแผนกอื่นๆ และมีต้นทุนส่วนพื ้นที่สว่ นศูนย์ประชุม
เท่ากับร้ อยละ 50 ของรายได้ คา่ บริ การจากพื ้นที่ศนู ย์ประชุม
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3. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานของอาคาร ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างบริ หารศูนย์
ประชุม ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จา่ ยด้ านการบารุงรักษา และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ซึง่
ประมาณการดังนี ้
- ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสานักงาน ประมาณการในปี แรก (ปี 2560) เท่ากับร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม (รายได้ รวมจาก
พื ้นที่โรงแรม และพื ้นที่เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์) และตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3 ต่อปี
- ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 2 ของรายรับรวม
- ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างบริ หารศูนย์ประชุม ประมาณการเท่ากับ 1,800,000 บาทต่อปี โดยปรับเพิ่มร้ อยละ 10 ทุก 3 ปี
- ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0.75 ของรายได้ ห้องพักโรงแรม และอพาร์ ทเม้ นท์
- ค่าสาธารณูปโภค ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 7.00 ของรายรับรวม รายได้ รวมจากพื ้นที่โรงแรม และพื ้นที่เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์)
- ค่าใช้ จา่ ยด้ านการบารุงรักษา ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 2.50 ของรายรับรวม
- ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0.50 ของรายรับรวม
4.
-

ค่ าใช้ จ่ายคงที่
ค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างบริ หาร ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 9.00 ของกาไรจากการดาเนินงาน
ค่าภาษี โรงเรื อน ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 12.50 ของรายได้ ห้องพักและรายได้ คา่ เช่าที่ร้อยละ 40
ค่าเบื ้ยประกันภัย ประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0.50 ของรายรับรวม รายได้ รวมจากพื ้นที่โรงแรม และพื ้นที่เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์)

5. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20
6. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
CapAd กาหนดอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดตังแต่
้ ปี 2574 เป็ นต้ นไป เท่ากับร้ อยละ 2 ต่อปี โดยคาดว่า
กระแสเงินสดภายหลังประมาณการของ VR จะสามารถขยายตัวได้ ในระดับอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ ย้ อนหลัง 5 ปี (2554 2558) ที่ร้อยละ 2 ต่อปี
7. อัตราส่ วนลด
อัตราส่วนลด (WACC) ของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 10.60 ต่อปี โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 6.1 ของ
รายงานฉบับนี ้
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สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดของ VR
0.01
(0.01)
(32.00)
(589.74)
(579.92)

2560
189.04
159.14
29.90
107.67
(7.19)
103.40
91.93

2561
233.69
175.23
58.45
136.69
26.41
131.46
105.68

2562
266.44
187.01
79.43
157.95
43.38
143.03
103.96

2563
298.07
198.85
99.22
178.08
61.81
156.03
102.54

2564
327.30
208.68
118.62
197.85
81.37
170.16
101.11

(หน่วย: ล้ านบาท)
2565
2566
341.56 360.85
213.63 221.34
127.92 139.51
207.53 219.52
92.85 105.67
176.61 185.00
94.88
89.87

2567
376.57
226.77
149.80
230.24
116.91
192.51
84.55

2568
393.08
232.45
160.63
241.52
127.77
200.64
79.68

2569
415.05
241.15
173.91
255.26
139.13
211.10
75.80

2570
433.25
247.36
185.89
267.74
148.71
220.71
71.65

2571
448.54
252.89
195.64
278.00
156.51
228.63
67.11

2572
469.54
261.67
207.87
290.77
166.30
238.54
63.31

2573
486.08
267.63
218.45
301.89
174.76
247.13
59.30

VR

2559

รายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
EBITDA
กาไรสุทธิ
กระแสเงินสดของ VR
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดของ VR
VR
รายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
EBITDA
กาไรสุทธิ
กระแสเงินสดของ VR
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดของ VR

VR
รวมมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ VR
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวมของ VR
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บวก เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2.1 ของรายงานฉบับนี ้

2574
503.27
273.82
229.45
313.48
183.56
256.07
55.56

(ล้ านบาท)
667.00
658.92
1,325.92
35.36
(1,586.36)
500.001/
274.92

การประเมินโดยวิธีมลู ค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าค่ากิจการของ VR เท่ากับ 274.92 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับค่า
ของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี
หน่ วย
มูลค่ากิจการของ VR

ล้ านบาท

10.07%
415.88

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
10.60%
274.92

11.13%
150.89

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการของ VI อยูร่ ะหว่าง 150.89 –
415.88 ล้ านบาท
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6.2.3
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สรุ ปการประเมินมูลค่ ากิจการกลุ่ม VB แบบ Sum-of-the-Part
กลุ่ม VB

1.
2.
3.
4.

VI
VR
V33
BG

5.

VB

ทรัพย์ สินหลัก
อาคารสานักงาน BBC ซอยเอกมัย
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท ซอยเอกมัย
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 27 และ 29 และ
ที่ดินรอการพัฒนาจังหวัดระยอง และจังหวัดอุดรธานี
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี

รวมกลุ่ม VB
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าตามบัญชีภายหลังปรับปรุงแล้ ว โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2 ของรายงานฉบับนี ้

มูลค่ ากิจการ
(ล้ านบาท)
494.66 – 604.94
150.89 – 415.88
300.541/
3,539.661/
118.841/
4,604.59 – 4,979.86

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการกลุม่ VB ระหว่าง 4,604.59 – 4,979.86 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จดั ทาโดยอ้ างอิงจากสมมติฐานที่ได้ รับจาก VI และ VR ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ VI และ VR หรื อสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทาให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการดาเนินธุรกิจ
ในปั จจุบนั ของ VI และ VR หรื อเปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กาหนดไว้ อาจทาให้ ประมาณการที่กาหนด
ขึ ้นภายใต้ สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของ VI และ VR
ประเมินได้ เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่ได้ นาผลกระทบจากการทารายการในครัง้ นี ้มา
พิจารณา
7.

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถอื หุ้นเกี่ยวกับราคาเสนอซือ้ หุ้น PRINC
มูลค่ากิจการของบริษัทฯ และกลุม่ VB สรุปได้ ดงั นี ้

รวมมูลค่ากิจการ
รวมมูลค่าหุ้น PRINC
PRINC และกลุม่ VB
และกลุม่ VB
(ล้ านบาท)
(บาท/หุ้น)
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(3) / จ.น. หุ้น
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
1,982.76
1,007.14
2,989.91
0.921/
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
2,786.08
5,624.65
8,410.73
2.601/
วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
8,829.95 – 8,841.88
n.a.
8,829.95 – 8,841.88
2.725 – 2.7291/
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
2,400.56 – 2,817.62 1,219.36 – 1,431.20
3,619.92 – 4,248.82
1.12 – 1.311/
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด 1,482.85 - 1,543.15
4,604.59 – 4,979.86
6,087.44 – 6,523.02
1.88 – 2.011/
หมายเหตุ: 1/ ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เท่ากับ 3,240,087,520 บาท คิดเป็ น 3,240,087,520 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น
PRINC + VB

มูลค่ากิจการ PRINC
(ล้ านบาท)

มูลค่ากิจการกลุม่ VB
(ล้ านบาท)

ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอ
หุ้น PRINC สรุปได้ ดงั นี ้
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PRINC

วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

รวมมูลค่าหุ้น
PRINC และกลุม่
VB
(บาท/หุ้น)
0.92
2.60
2.725 – 2.729
1.12 – 1.31
n.a.
1.88 – 2.01

บริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ราคาเสนอซื ้อ
หุ้น PRINC
(บาท)
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาเสนอซื ้อหุ้น
PRINC
(บาท)
(1.95)
(0.27)
(0.145) – (0.141)
(1.75) – (1.56)
n.a.
(0.99) – (0.86)

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาเสนอซื ้อหุ้น
PRINC
(ร้ อยละ)
(67.85)
(9.55)
(5.04) – (4.92)
(60.07) – (54.31)
n.a.
(34.55) – (29.85)

ความเหมาะสม
ของวิธีการประเมิน
มูลค่า
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
n.a.
ไม่เหมาะสม

จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ (PRINC + VB) ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยู่
ระหว่าง 0.92 – 2.73 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ ง และความสามารถในการ
ทากาไรของบริ ษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้น
ด้ วยวิธีนี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริ ษัทฯ ได้
ส่วนวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วเป็ นวิธีที่มกี ารปรับปรุงรายการต่างๆ
ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ ณ ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรั บปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาด
ของทรัพย์สนิ รายการขาดทุนที่สามารถนามาลดภาษี ได้ ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนี ้สิน
ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถในการทากาไรของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นบริ ษัทฯ ด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วอาจไม่สะท้ อนมูลค่าที่
เหมาะสมของบริษัทฯ
วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาดนัน้ จะพิจารณาราคาตลาดของหุ้น PRINC ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ควรจะสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้น PRINC ตามอุปสงค์และอุปทานในการซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุน ซึง่ นัก
ลงทุนจะพิจารณาจากข่าวสาร และข้ อมูลที่เปิ ดเผย และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงการอนุมตั ิซื ้อหุ้น
VB จากทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ ที่
ปรึกษาของผู้ถือหุ้นพิจารณาข้ อมูลถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC ในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญของ PRINC มีสภาพคล่องในการซื ้อขายค่อนข้ างดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประเภท Top Active โดยหุ้น PRINC มีการซื ้อขายโดยเฉลีย่ ประมาณ 1,711,981 หุ้นต่อวัน หรื อคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 0.14 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของ
้
PRINC ในช่วง 360 วันทาการสิ ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ดังนัน้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาดน่าจะสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ PRINC
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ใช้ มลู ค่าตามบัญชีซงึ่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ PRINC ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2559 มาเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจ
ใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และบริ ษัทจดทะเบียนใน
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจโรงแรมหรื ออาคารสานักงานให้ เช่า จานวน 14 บริ ษัท โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่
21 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบดาเนินธุรกิจโรงแรมเป็ นหลัก
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ขณะที่ PRINC มีการดาเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสารสนเทศ และธุรกิจบริ หารอาคารสานักงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทในกลุม่
VB
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ นาที่ดินเปล่าที่มีอยูม่ าพัฒนาโครงการหรื อยังไม่ได้ เริ่ มมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
(โครงการ Somerset เอกมัย) จึงทาให้ การใช้ อตั ราส่วนอ้ างอิงของกลุม่ บริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบมาใช้ ในการประเมิน
มูลค่าหุ้นของ PRINC ในครัง้ นี ้ อาจไม่สามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมได้ ดังนัน้ การประเมิน
มูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้อาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของ PRINC
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น ใช้ กาไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ เป็ นข้ อมูลใน
อดีตของ PRINC มาเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้ เคียงกับบริษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และบริ ษัทจด
ทะเบียนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารสานักงานให้ เช่า จานวน 14 บริ ษัท อย่างไรก็
ตาม PRINC และ VB มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในช่วง 12 เดือนย้ อนหลัง ทาให้ ไม่สามารถคานวณอัตราส่วนราคา
ต่อกาไรต่อหุ้นได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยวิธีนี ้ได้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์ผลของการดาเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึงความ
สามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดาเนินการในอนาคตของ PRINC และกลุม่ VB อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั
บริ ษัทในกลุม่ VB ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ นาที่ดินเปล่าที่มีอยูม่ าพัฒนาโครงการ จึงอาจไม่สะท้ อนความสามารถในการทากาไร
ในอนาคตของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคานวณกระแสเงินสดในอนาคตจาก
ประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับจาก PRINC และกาหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึ ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมี
นัยสาคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรื อทาให้ ตวั แปรต่างๆ ทีใ่ ช้ ใน
การประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น PRINC ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคา
ตลาด เนื่องจากมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดได้ สะท้ อนถึงความต้ องการซื ้อขายหุ้น PRINC ของนักลงทุน ความคาดหวังของ
นักลงทุนโดยได้ พิจารณาข่าวสาร ข้ อมูลที่เปิ ดเผย และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC แล้ ว รวมถึง
การอนุมตั ซิ ื ้อหุ้น VB จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ หุ้น PRINC มีการ
สภาพคล่องในการซื ้อขายในระดับที่ดี โดย CapAd เห็นว่ ามูลค่ ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC จะเท่ ากับ
2.725 – 2.729 บาทต่ อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC เท่ากับ 0.141 - 0.145 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นตา่ กว่าร้ อย
ละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ หุ้น PRINC ที่
2.87 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของของหุ้น PRINC
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แผนภาพแสดงราคาปิ ดของหุ้น PRINC ตังแต่
้ วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2559 – 28 ตุลาคม 2559
5/8/59 BOD อนุมตั ิ PP และซื ้อ
หุ้น VB (ราคาปิ ด 2.74 บาท)

20/10/59 ได้ รับคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์
(ราคาปิ ด 2.78 บาท)

ราคาตลาดของหุ้น PRINC ภายหลังจากวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันที่ได้ รับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
จนถึงปัจจุบนั วันที่ประเมินมูลค่าหุ้น (วันที่ 28 ตุลาคม 2559) มีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นจาก 2.74 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาปิ ด
สูงสุดอยูท่ ี่ 2.86 บาทต่อหุ้น (วันที่ 21 และ 26 ตุลาคม 2559) และต่าสุดที่ 2.82 บาทต่อหุ้น (วันที่ 27 ตุลาคม 2559) ซึง่
ราคาตลาดปัจจุบนั ของหุ้น PRINC (ณ วันประเมินมูลค่าหุ้น) ใกล้ เคียงกับราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC
ดังนัน้ ผู้ถอื หุ้นควรพิจารณาราคาหุ้นของกิจการที่ซอื ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ประกอบในการ
ตัดสินใจ โดยในกรณีท่ รี าคาหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ฯ สูงกว่ าราคาเสนอซือ้ ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซือ้
ผู้ถอื หุ้นมีทางเลือกที่จะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ อีกทางหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นควรติดตามราคาตลาด
ของหุ้น PRINC อย่างใกล้ ชิด และควรคานึงถึงความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาดในปั จจุบนั ของหุ้น PRINC
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นควรคานึงถึงความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของ PRINC และราคาตลาดของหุ้น
PRINC ที่อาจจะลดลงหากมีการขายหุ้นในปริมาณมากๆ
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ส่ วนที่ 3: เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรจะปฏิเสธคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาคาเสนอซื ้อ (แบบ 247-4) ข้ อมูลอื่นๆ ของผู้ทาคาเสนอซื ้อที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และข้ อมูลประกอบอืน่ ๆ ของกิจการ และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้
1. ราคาเสนอซือ้ เหมาะสม เพราะสูงกว่ ามูลค่ ายุติธรรมของหุ้น
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC เท่ากับ 2.725 – 2.729 บาทต่อหุ้น ซึง่
ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC เท่ากับ 0.141 - 0.145 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นตา่ กว่าร้ อยละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอ
ซื ้อหุ้น PRINC ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าราคาเสนอซื ้อหุ้น PRINC ที่ 2.87 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่
เหมาะสม
2. ความเสี่ยงต่ างๆ ในอนาคต
การตอบรับคาเสนอซื ้ออาจเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะลดความเสีย่ งหรื อผลกระทบต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต อันเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายและแผนงานต่างๆ โดยกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของกิจการ ที่อาจเกิดขึ ้นภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ ้นสุดการทาคาเสนอซื ้อ รวมถึงเป็ นการลดความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ ้นภายหลังสิ ้นสุดการทาคาเสนอซื ้อ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการ
บริ หารงาน ความเสีย่ งในการดารงสถานะบริ ษัทจดทะเบียน และสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของกิจการ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีความไม่แน่นอนในด้ านการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริ หารของกิจการในอนาคต ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ เช่น การตัดสินใจขายคืนทีด่ ินเปล่าแปลงใดแปลงหนึง่ หรือทังหมด
้
5 แปลงใน
ต่างจังหวัดให้ แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี , การตัดสินใจซื ้อหุ้นหรื อทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญของ VMS และ RBD ของ น.ส.
สาธิตา, การตัดสินใจพัฒนาโครงการสาหรับทีด่ ินและอาคาร S27 หรื อการขายที่ดินและอาคารให้ แก่บคุ คลภายนอก (ซึง่ มี
เงื่อนไขที่ น.ส. สาธิตาตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยในจานวนทีเ่ ท่ากับ ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนสุทธิ และราคาซื ้อขายที่ดินและ
อาคาร S27 ในอนาคตให้ แก่กิจการ), และการทารายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการและกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อใน
อนาคต
ส่ วนที่ 4: ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผ้ เู สนอซือ้ ระบุไว้ ในคาเสนอซือ้ รวมทัง้ ความ
เป็ นไปได้ ของแผนงานและนโยบายดังกล่ าว
สถานภาพของกิจการ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการยังคงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทาให้
กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนหรื อจากการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ (Delist) ของกิจการที่เกิดจากกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ แต่อย่างใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่า
กิจการอาจมีความเสีย่ งในเรื่ องการดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องมาจากกิจการมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยในปั จจุบนั รวมทังภายหลั
้
งการทาคาเสนอซื ้อ ตา่
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กว่าเกณฑ์ดารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญราย
ย่อย (Free Float) ที่กาหนดให้ กิจการต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้ องถือหุ้นรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของกิจการนัน้
หากกิจการยังมิได้ มีการดาเนินการแก้ ไขเรื่ องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float)
กิจการจะมีภาระต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ กาหนดแนวทาง
ดาเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ไม่ครบถ้ วน โดยนามาตรการคิดค่าธรรมเนียมรายปี สว่ นเพิ่มมาใช้ เมื่อ
บริ ษัทจดทะเบียนมี Free Float ไม่ครบถ้ วนเป็ นปี ที่ 2 ขึ ้นไปจนกว่าบริ ษัทจดทะเบียนจะแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ โดยอัตราการ
คิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาและจานวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่บริ ษัทจดทะเบียนยังไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเกณฑ์
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
http://www.set.or.th/th/regulations/simplified_
regulations/free_float_p1.html)
ทังนี
้ ้ ในคาเสนอซื ้อระบุวา่ “กิ จการและกลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้อจะกาหนดแผนการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
รายย่อย ด้วยวิ ธีการและในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้กิจการมี สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยกลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้อจะพิ จารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กี ่ยวข้องก่อนการ
ดาเนิ นการใดๆ เช่น จานวนหุน้ รายย่อยภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ ราคาตลาดของหุน้ ของกิ จการ และต้นทุนการได้หนุ้ มา
เป็ นต้น” แต่แผนการกระจายหุ้นดังกล่าวยังไม่ชดั เจน ณ ปั จจุบนั
นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
การเปลีย่ นแปลงกรรมการ ผู้บริ หาร และโครงสร้ างองค์กร
การจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการและบริษัทย่อย
คาเสนอซื ้อระบุวา่ “กิ จการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริ หารกิ จการตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื ้อ
ระบุไว้ในคาเสนอซื ้อ เนือ่ งจากผูท้ าคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การดาเนิ นธุรกิ จหลัก
ของกิ จการอย่างมี นยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้ นสุดระยะเวลารับซื ้อ และยังคงมี ความตัง้ ใจทีจ่ ะมุ่งเน้นการ
ดาเนิ นธุรกิ จของกิ จการเช่นเดิ ม
หากมีความจาเป็ น กลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้ออาจปรับเปลีย่ นแผนธุรกิ จของกิ จการ หรื อในกรณีทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
อย่างมี นยั สาคัญของสภาพทางการเงิ นหรื อสภาวะทางธุรกิ จของกิ จการ หรื อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ าเป็ นอื ่นๆ กลุ่มผูท้ าคา
เสนอซื ้ออาจพิ จารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดาเนิ นธุรกิ จขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้าง
ทางการเงิ น (รวมถึงการจาหน่ายสิ นทรัพย์ดาเนิ นงานของกิ จการ) เพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงิ นของกิ จการและเพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบใดๆ
ทีจ่ ะกระทบกับการดาเนิ นงานของกิ จการหรื อเพือ่ เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี ้ หากมี โอกาสในการลงทุนใดๆ ทีเ่ หมาะสม กิ จการอาจ
พิ จารณาเข้าลงทุนในธุรกิ จทีก่ ่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อกิ จการ ทัง้ นี ้ การดาเนิ นการใดๆ ข้างต้น จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากที ่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิ จการเพือ่ ไปเป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที ่
เกี ่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ”
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ วา่
“ความจาเป็ น” ที่กล่าวถึงข้ างต้ นคืออะไร และจะมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร
แต่ทงนี
ั ้ ้หากมีการเปลีย่ นแปลงในนโยบายและแผนการบริ หารกิจการอย่างมีนยั สาคัญใดๆ ที่
แตกต่างจากที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
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กิจการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และได้ แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว จึงจะสามารถดาเนินการได้
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริ หารกิจการตามที่
ผู้ทาคาเสนอซื ้อระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ แต่หากมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ผู้ถือหุ้นต้ องติดตามข่าวสาร และเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจถึงความเปลีย่ นแปลง
ที่ขออนุมตั ิดงั กล่าว
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
คาเสนอซื ้อระบุวา่ “ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลารับซื ้อ ผูท้ าคาเสนอซื ้อไม่มี
นโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลอย่างมี นยั สาคัญ ทัง้ นี ้ การพิ จารณาจ่ายเงิ นปันผลจะขึ้นอยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิ จ การดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกิ จการ แผนการดาเนิ นธุรกิ จ แผนการลงทุน
อย่างไรก็ดี หากมี ความจาเป็ น หรื อในกรณีทีม่ ี การเปลีย่ นแปลงอย่างมี นยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิ นหรื อ
สภาวะธุรกิ จของกิ จการ หรื อการเปลีย่ นแปลงที ่จาเป็ นอืน่ ๆ กลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้ออาจปรับเปลีย่ นนโยบายการจ่ายเงิ นปัน
ผลของกิ จการในอนาคต
เพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกิ จการหรื อเพือ่ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี ้ ในกรณีทีก่ ิ จการมี สภาพคล่องทางการเงิ นส่วนเกิ น และไม่
มี ความต้องการลงทุนใดๆ กลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้ออาจเสนอให้ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
กิ จการ พิ จารณาจ่ายเงิ นปันผล หรื อ เงิ นปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม แล้วแต่กรณี ”
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล ส่วนการพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรื อ เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั คงถือหุ้นกิจการต่อไปอาจมีโอกาสได้ รับเงินปันผลหรื อเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม
(แล้ วแต่กรณี) ในกรณีทกี่ ิจการมีสภาพคล่องส่วนเกินและไม่มคี วามจาเป็ นใช้ เงินลงทุนในโครงการใดๆ เท่านัน้ และเมื่อ
พิจารณาถึงในช่วงปี 2556 - 2558 กิจการงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากต้ องสารองเงินทุนสารองเพือ่ การดาเนินกิจการและ
ขยายธุรกิจของกิจการในอนาคต ประกอบกับกิจการมีแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปัจจุบนั
เป็ นต้ นไป อาจทาให้ กิจการจาเป็ นต้ องสารองเงินลงทุน รวมทังกิ
้ จการอาจต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากโครงการดัง กล่าว ซึง่
เหมือนกับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ทวั่ ไป ทีต่ ้ องใช้ เวลาในการพัฒนา
โครงการ ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของกิจการอาจไม่ได้ รับเงินปั นผลได้
แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
คาเสนอซื ้อระบุวา่ “ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ กลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้อไม่มี
ความประสงค์ทีจ่ ะขายหรื อโอนหุน้ ของกิ จการ จนทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้อต่ากว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิ จการ เว้นแต่มีเหตุสดุ วิ สยั ทีส่ ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มผูท้ าคาเสนอซื ้อ”
ปั จจุบนั จานวนหุ้นทังหมดที
้
่กลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อถือหุ้นรวมกันก่อนทาคาเสนอซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ 86.80 ของหุ้น
สามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และสัดส่วนการถือหุ้นอาจจะสูงขึ ้นจากหุ้นที่จะได้ เพิม่ ขึ ้นจากการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
ดังนัน้ เมื่อผู้ทาคาเสนอซื ้อพิจารณาขายหุ้นสามัญที่ได้ มาจากการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการดารงสัดส่วนการถือ
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หุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ดารงสถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนของกิจการ อาจจะมีราคาเสนอขายหุ้นต่ากว่า
ราคาตลาด ณ ปั จจุบนั ได้ และหากผู้ที่ได้ ห้ ุนจากการเสนอขายของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ซึง่ อาจจะมีต้นทุนของหุ้นต่ากว่าราคา
ตลาด ขายหุ้นที่ได้ มาดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะกระทบกับราคาตลาดในอนาคตได้
รายการระหว่างกัน
BG ซึง่ ถือหุ้นโดย VB ร้ อยละ 99.99 มีรายการกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ แก่ รายได้
จากการให้ เช่าที่ดินและอาคารซอยสุขมุ วิท 29 แก่ VMS ซึง่ น.ส. สาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99 โดยสัญญาเช่าจะครบ
กาหนดในเดือนมิถนุ ายน 2560 และรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในอาคารซอยสุขมุ วิท 29 แก่บริ ษัท วิวฏั ฏะคลินิก จากัด ซึง่
ดร. สาธิต เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดยสัญญาเช่าจะครบกาหนดในเดือนสิงหาคม 2561 ซึง่ ถือเป็ นรายการระหว่างกันที่
จะมีตอ่ ไปในอนาคตจนกว่าสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง หรื ออาจจะสิ ้นสุดลงก่อนหากกิจการเริ่ มพัฒนาโครงการใหม่
บนที่ดินซอยสุขมุ วิท 29 ก่อนระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าดังกล่าว ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ กิจการจะยังคงมีรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อต่อไป จนกว่าระยะเวลาตามสัญญาเช่ากับ VMS และ/หรื อ
บริ ษัท วิวฏั ฏะคลินิก จากัด สิ ้นสุดลง หรื ออาจสิ ้นสุดก่อนหากกิจการเริ่ มพัฒนาโครงการใหม่บนทีด่ ินซอยสุขมุ วิท 29 ก่อน
ระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญาเช่าดังกล่าว
แต่ในอนาคต จะมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้ แก่ การตัดสินใจขายคืนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึง่ หรื อทังหมด
้
5
แปลงในต่างจังหวัดให้ แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี , การตัดสินใจซื ้อหุ้นหรื อทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญของ VMS และ RBD
ของ น.ส. สาธิตา, การตัดสินใจพัฒนาโครงการสาหรับที่ดนิ และอาคาร S27 หรื อการขายที่ดินและอาคารให้ แก่
บุคคลภายนอก (ซึง่ มีเงื่อนไขที่ น.ส. สาธิตา ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยในจานวนที่เท่ากับ ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนสุทธิ และ
ราคาซื ้อขายที่ดินและอาคาร S27 ในอนาคตให้ แก่กิจการ), และการทารายการระหว่างกันระหว่างกิจการและกลุม่ ผู้ทาคา
เสนอซื ้ออื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีท่ ี่สาคัญในการ
พิจารณา ตัดสินใจ และตรวจสอบว่า การทารายการระหว่างกันจะต้ องดาเนินการเช่นเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ นัน่ คือ พิจารณาเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม ราคาเป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
โดยการขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้ วแต่กรณี ขึ ้นอยูก่ บั ขนาด
ของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ส่ วนที่ 5: ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะได้ รับและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่ อผู้ถอื หุ้นในกรณีท่ ผี ้ ถู อื หุ้นปฏิเสธคาเสนอซือ้
(เฉพาะกรณีท่ คี าเสนอซือ้ นัน้ เป็ นคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน)
ไม่มี เนื่องจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ไม่ได้ เป็ นการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ส่ วนที่ 6: สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถอื หุ้น
โปรดดูใน บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary) ในหน้ าที่ 4 ของรายงานฉบับนี ้
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อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับ
คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาในการ
ตัดสินใจสาหรับการตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ การพิจารณาตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินจิ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ CapAd ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ขอรับรองว่าได้ พิจารณาให้ ความเห็นกรณีข้างต้ นด้ วยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถืงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ

ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
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