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ที่ 096/2559 
 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
อ้างถงึ: 1) ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ท าค าเสนอซือ้ ลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 และที่

ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
2) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2559 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2559 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 
4) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 และงบการเงินระหวา่งกาลที่สอบทาน
แล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  

5) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

6) รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัท เยียร์ 
แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 1823/2559 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2559 และหนงัสอืยืนยนัและรับรองมลูคา่
ทรัพย์สนิของบริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

7) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั โดยบริษัท เยียร์ แอพไพร
ซลั จ ากดั จ านวน 2 เลม่ ได้แก่ เลขที่ 0734/2559 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และเลขที่ 0735/2559 
ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 จดัท าเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และหนงัสอืยืนยนัจากบริษัท เยียร์ 
แอพไพรซลั จ ากดั เมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม 

8) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท วี อินเทลลเิจ้นซ์ จ ากดั โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จ ากดั จ านวน 1 เลม่ ได้แก่ เลขที่ J20/59015 ลงวนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 จดัท าเพื่อวตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

9) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทวี เรสซิเดนซ์ จ ากดั โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
จ านวน 1 เลม่ ได้แก่ เลขที ่J20/59016 ลงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จดัท าเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

10) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท วี 33 จ ากดั โดยบริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั จ านวน 
1 เลม่ ได้แก่ เลขที่ 1419/2559 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 จดัท าเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และ
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หนงัสอืยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0090/2559 ลง
วนัท่ี 25 ตลุาคม 2559 

11) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั โดยบริษัท บริษัท เยียร์ แอพไพร
ซลั จ ากดั จ านวน 4 เลม่ ได้แก่ เลขที่ 0581/2559 ลงวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559, เลขที่ 0584/2559 ลงวนัท่ี 
5 กมุภาพนัธ์ 2559, เลขที่ 0729/2559 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และเลขที่ 0736/2559 ลงวนัที่ 15 
กมุภาพนัธ์ 2559 จดัท าเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และหนงัสอืยืนยนัจากบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั 
จ ากดั เมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม 

 
Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น” หรือ “CapAd”) ใน

รายงานฉบบันี ้ อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิ
ตอล จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (www.set.or.th) 

2) ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการท า
รายการในครัง้นี ้

3) ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยูบ่น
พืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ใน
ปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การศกึษาของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ 

 
ตามที ่น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วิทยากร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะ

เรียกรวมกนัวา่ “กลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้”) มีการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“PRINC” 
หรือ “กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม  2559 อนัเป็นผลมาจากการท่ีกิจการได้ออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของ
กิจการเพื่อช าระคา่ซือ้หุ้นของบริษัท ว ีบริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) ให้แก ่น.ส. สาธิตา วิทยากร และพีค ดเีวลลอป
เม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์”) จ านวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามล าดบั 
สง่ผลให้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว น.ส. สาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ 
เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการในสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 51.92 และร้อยละ 4.87 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ ตามล าดบั และรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 56.79 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ 

นอกจากนี ้ ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการจ านวน 972,199,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.01 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ ได้เร่ิมต้นความ 
สมัพนัธ์เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) จึงต้องเข้าร่วมท าการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นีต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ ทจ. 7/2552 เร่ืองก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าขา่ยลกัษณะเป็นการ
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กระท าร่วมกบับคุคลอื่น และการปฏิบตัิตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ดงันัน้ เมื่อนบัรวมการถือหุ้นของบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ได้แก่ น.ส. สาธิตา วิทยากร และ 
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ และ ดร. สาธิต วิทยากร จะมีสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการเพิม่ขึน้จากเดิมร้อยละ 30.01 เป็น
ร้อยละ 86.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ ซึง่ข้าม
จดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) เป็นผู้แทนใน
การรับซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นีแ้ตเ่พยีงผู้ เดียว ซึง่ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 20 
ตลุาคม 2559 กิจการได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) และแบบ 247-4 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 จากผู้ท าค าเสนอซือ้แล้วนัน้ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น” หรือ “CapAd”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ได้รับการแตง่ตัง้จากกิจการ
ให้เป็นท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้น เพือ่ให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของกิจการตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ ซึง่ในการ
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นดงักลา่ว ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผู้ท าค า
เสนอซือ้ฉบบัลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 รวมถงึข้อมลูที่ได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของกิจการ และเอกสารที่ได้รับจากกิจการ เช่น งบการเงิน แผนการด าเนินธุรกิจ 
แผนการทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายจดัการของกิจการ รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สญัญาตา่งๆ รวมทัง้ข้อมลูที่
เผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดงข้อมลูรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ข้อมลูทางสถิตทิี่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ
กิจการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ส านกังาน ก.ล.ต. ขา่วตา่งๆ เก่ียวกบักิจการและขา่วที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูที่กิจการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจดัการของกิจการมอบให้แก่ทีป่รึกษาของผู้ ถือหุ้น ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นใน
รายงานฉบบันีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และ
การให้ความเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั ณ วนัท่ีจดัท ารายงานฉบบันี ้  ทัง้นี ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนนิธุรกิจและประมาณการ
ทางการเงินของกิจการ รวมถึงการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วได้ 
 ในการให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา 
ข้อสนบัสนนุท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นตดัสนิใจตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้ สามารถสรุปได้ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
 น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วิทยากร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียก
รวมกนัวา่ “กลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้”) มีการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“PRINC” หรือ 
“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 จากการท่ีกิจการได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อช าระสิง่ตอบแทนใน
การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ ให้แก่ น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีด ี
(“พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์”) จ านวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามล าดบั จึงท าให้ น.ส. สาธิตา 
และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ มีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 56.79 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ โดยมี ดร. สาธิต ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการจ านวน 
972,199,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของกิจการ และถือวา่เป็นบคุคลท่ีกระท าการร่วมกนั (Concert Party) ดงันัน้ เมื่อนบัรวมการถือหุ้นของบคุคล
ที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ได้แก่ น.ส. สาธิตา, พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ และ ดร. สาธิต วิทยากร จะมี
สดัสว่นการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 30.01 เป็นร้อยละ 86.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กิจการและของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ ท าให้กลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องด าเนนิการท าค าเสนอซือ้หลกั 
ทรัพย์ที่เหลอืในกิจการจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นทัง้หมด โดยกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้มอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะ
เรียกวา่ “ผู้ท าค าเสนอซือ้” หรือ “น.ส. สาธิตา”) เป็นผู้แทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ในครัง้นีแ้ตเ่พยีงผู้ เดียว 
 
 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น มีความเห็นวา่ วิธีทีเ่หมาะสมที่สดุในการ
ประเมินมลูคา่หุ้น PRINC ในครัง้นี ้คือ วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด เนื่องจากมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดได้สะท้อนถงึความ
ต้องการซือ้ขายหุ้น PRINC ของนกัลงทนุ ความคาดหวงัของนกัลงทนุโดยได้พิจารณาขา่วสาร ข้อมลูที่เปิดเผย และการ
คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC แล้ว รวมถึงการอนมุตัิซือ้หุ้น VB จากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้หุ้น PRINC มีการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในระดบัที่ดี  โดย CapAd เห็นวา่
มลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC จะเทา่กบั 2.725 – 2.729 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC 
เทา่กบั 0.141 - 0.145 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นต า่กวา่ร้อยละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC  ดงันัน้ ที่ปรึกษา
ของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC ที่ 2.87 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม 

ทัง้นี ้ในสว่นสถานภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ การเปลีย่นแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และ
โครงสร้างองค์กร การจ าหนา่ยสนิทรัพย์หลกัของกิจการและบริษัทยอ่ย นโยบายการจา่ยเงินปันผล รายการระหวา่งกนั จะ
ไมม่ีอะไรเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ 

โดยสรุป ที่ปรึกษาของผู้ถอืหุ้นมีความเหน็ว่า ผู้ถอืหุ้นควรพิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้ เนื่องจากราคา
เสนอซือ้สงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น และการตอบรับค าเสนอซือ้อาจเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยทีจ่ะลดความเสีย่งหรือผลกระทบตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต อนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายและ
แผนงานตา่งๆ โดยกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลา 12 เดือนนบัจาก
สิน้สดุการท าค าเสนอซือ้ รวมถึงเป็นการลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัสิน้สดุการท าค าเสนอซือ้ เช่น ความเสีย่งใน
การรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดลุการบริหารงาน ความเสีย่งในการด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียน 
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และสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของกิจการ เป็นต้น  นอกจากนี ้ ยงัมีความไมแ่นน่อนในด้านการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารของกิจการในอนาคต ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับผู้ท าค าเสนอซือ้ เช่น การตดัสนิใจขายคืนท่ีดินเปลา่
แปลงใดแปลงหนึง่ หรือทัง้หมด 5 แปลงในตา่งจงัหวดัให้แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี, การตดัสนิใจซือ้หุ้นหรือทรัพย์สนิท่ีมี
นยัส าคญัของบริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (“VMS”) และบริษัท รัชดา บิสสเินส ดีสตริค จ ากดั (“RBD”) ของ 
น.ส. สาธิตา, การตดัสนิใจพฒันาโครงการส าหรับท่ีดินและอาคาร S27 (บนถนนสขุมุวิท บริเวณซอยสขุมุวิท 27) หรือการ
ขายที่ดินและอาคารให้แก่บคุคลภายนอก (ซึง่มเีง่ือนไขที่ น.ส. สาธิตา ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยในจ านวนทีเ่ทา่กบั สว่น
ตา่งระหวา่งต้นทนุสทุธิ และราคาซือ้ขายที่ดินและอาคาร S27 ในอนาคตให้แกกิ่จการ), และการท ารายการระหวา่งกนัอื่นๆ 
ระหวา่งกิจการและกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ในอนาคต 

ทัง้นี ้ ผู้ถอืหุ้นควรพิจารณาราคาหุ้นของกิจการที่ซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบในการ
ตัดสนิใจ โดยในกรณีที่ราคาหุ้นของกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้ 
ผู้ถอืหุ้นมีทางเลอืกที่จะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อีกทางหน่ึง โดยผู้ ถือหุ้นควรติดตามราคาตลาด
ของหุ้น PRINC อยา่งใกล้ชิด และควรค านงึถงึความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงของราคาตลาดในปัจจบุนัของหุ้น PRINC  
นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นควรค านงึถงึความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของ PRINC และราคาตลาดของหุ้น 
PRINC ที่อาจจะลดลงหากมกีารขายหุ้นในปริมาณมากๆ 
 
 อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเก่ียวกบั
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ตดัสนิใจส าหรับการตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ดงักลา่วขึน้อยูก่บัดลุยพินจิและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้น ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น มีดงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที่ 1: ความเป็นมา 

 
 น.ส. สาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี และ ดร. สาธิต วทิยากร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมกนัวา่ 
“กลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้”) มีการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“PRINC” หรือ “กิจการ” หรือ 
“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 จากการท่ีกิจการได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระสิ่งตอบแทนในการเข้าลงทนุในหุ้นสามญั
ของบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ ให้แก่ น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์”) 
จ านวน 1,682,201,404 หุ้น และ 157,737,029 หุ้น ตามล าดบั ส่งผลให้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
น.ส. สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ มีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 56.79 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ และเม่ือนบัรวมการถือหุ้ นของ ดร. สาธิต วทิยากร (“ดร. 
สาธิต”) ซึง่เร่ิมต้นเป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) จะมีสดัส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึน้จากเดมิที่ถือโดย ดร. 
สาธิต วทิยากร คดิเป็นร้อยละ 30.01 เป็นร้อยละ 86.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการและของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ท าให้กลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ีเหลือในกิจการจากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน
ทัง้หมด คดิเป็นหุ้นท่ีต้องเสนอซือ้ทัง้สิน้จ านวน 427,949,887 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,228,216,175.69 
บาท 

ทัง้นีก้ลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้มอบหมายให้ น.ส. สาธิตา (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) เป็นผู้แทนในการรับซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นีแ้ตเ่พียงผู้ เดียว 

ชื่อ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
สิทธิออกเสียง 

ทัง้หมดของกิจการ 
I. ผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 2,812,137,633 86.80 86.80 
II. บคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั - - - 
III. บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม I และ II - - - - 
IV. บคุคลตามมาตรา 246 และ 247 ของบคุคล 

ตาม I และ II - - - - 

V. ข้อตกลงอ่ืนที่จะท าให้บคุคลตาม I ถึง III  
ได้หุ้นเพ่ิมขึน้ - - - - 

 รวม 2,812,137,633 86.80 86.80 
ที่มา:  แบบ 246-2 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของกิจการและธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซือ้ 
1.1 ธุรกิจของกิจการ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูการประกอบธุรกิจของกิจการในหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ได้ในแบบ 250-2 และแบบ 56-1 ของ
กิจการท่ีเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ได้ท่ี www.set.or.th และ www.sec.or.th 

- ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกิจการ 
- ทนุจดทะเบียนและโครงสร้างผู้ ถือหุ้น 
- รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสดุของกิจการ และท่ีคาดวา่จะเป็นหลงัการท าค าเสนอซือ้ 
- สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

1.2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูการประกอบธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้ในแบบ 247-4 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ท่ีเปิดเผยไว้ใน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ได้ท่ี www.set.or.th และ www.sec.or.th  

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
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ส่วนที่ 2: ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการ 

 
CapAd ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ โดยใช้ข้อมลูจากค าเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมลูจากกิจการ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิจากผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระ รายงานการตรวจสอบการสถานะด้านภาษีอากร และเอกสารตา่งๆ รวมทัง้ข้อมลูที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะ
ทัว่ไปเช่น แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ข้อมลูทางการเงินจาก
เว็บไซต์ตา่งๆ และข้อมลูที่บริษัทฯ เปิดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เป็นต้น 

ในการประเมินความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ความเห็นของ CapAd ตัง้อยูบ่น
สมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารทีไ่ด้รับเป็นข้อมลูที่สมบรูณ์ ครบถ้วน และถกูต้อง รวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์
และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนิน
ธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถงึอาจกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นได้ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

โดย CapAd ได้พิจารณาความเหมาะสมของมลูคา่หุ้นของกิจการ ด้วยวิธีการตา่งๆ จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 
1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 
3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

ทัง้นี ้ ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ได้อนมุตัิการซือ้หุ้น VB 
ดงันัน้ ในการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้พจิารณาและมลูคา่กิจการของบริษัทฯ 
และมลูคา่กิจการของกลุม่ VB 

VB ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 
4 บริษัท รายละเอยีดมดีงันี ้

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
(“VB”) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ได้แก่ VI, V33, VR และ BG โดย VB มีการถือครองที่ดินเปลา่เพื่อรอการพฒันา 2 แหง่ ได้แก่  

(1) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ ติดถนนสายมวกเหล็ก-วงัมว่ง ต าบล
มวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ 

(2) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ติดถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ต าบล
ตลาดกรวด อ าเภอเมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 

บริษัท วี 33 จ ากดั (“V33”) 
VB ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัยงัไมมี่การด าเนินธุรกิจ  
V33 ถือครองที่ดินเปลา่เพื่อรอการพฒันา 1 แหง่ เนือ้ที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ ติดซอยไมมี่ชื่อ แยก
จากถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนสายแมริ่ม-สะเมิง ต าบลริมใต้ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั (“VI”) 
VB ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็นเจ้าของอาคารส านกังานให้เชา่ - อาคาร บางกอก บิส
ซิเนส เซ็นเตอร์ สงู 30 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 37,770.61 ตาราง
เมตร ตัง้อยูเ่ลขที่ 29 ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“VR”) 
VB ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็นเจ้าของอาคารโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 
ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพ ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคารโรงแรม สงู 15 ชัน้ อาคาร 
อพาร์ทเม้นท์ สงู 14 ชัน้ อาคารอพาร์ทเม้นท์ สงู 19 ชัน้ และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ สงู 31 ชัน้ 
โดยคาดวา่อาคารจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 1 ปี 2560 ตัง้อยู่เลขที่ 18, 22, 22/1 ซอยเอก
มยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) 
VB ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และทีด่ินเปลา่เพื่อรอการพฒันา 
จ านวน 4 แหง่ ได้แก่  

(1) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ ถนนสขุมุวิท ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้าน
ฉาง จงัหวดัระยอง 

(2) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ ถนนศภุกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

(3) ที่ดิน เนือ้ที่ดินรวม 2-2-34.3 ไร่ พร้อมอาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (อาคาร
ก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ) BG วางแผนพฒันาเป็นโรงแรม ตัง้อยู่เลขที่ 491 ซอยสขุมุวิท 27 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

(4) ที่ดิน เนือ้ที่ดินรวม 1-2-51.0  ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรม RetrOasis 
Hotel ตัง้อยูเ่ลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

 
ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ประเมินราคาหุ้น VB โดยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด เนื่องจาก VB ไมไ่ด้เป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงไมม่ีราคาหุ้นท่ีซือ้ขายอ้างองิได้ และไมไ่ด้ใช้วธีิอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น 
(Price to Earnings Ratio Approach: P/E) เนื่องจากในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 VB มีผลขาดทนุสทุธิ
จากการด าเนินงาน 

หลงัจากที่ได้ศกึษาข้อมลูและเอกสารของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท VB รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว  
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบั ความเหมาะสมของมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และ
กลุม่บริษัท VB ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. วิธีมูลค่าตามบัญช ี(Book Value Approach) 
1.1 บริษัทฯ 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้เห็นถงึมลูคา่ของบริษัทฯ ซึง่ปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
โดยในท่ีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่สอบทาน
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ ทัง้นี ้สามารถน างบ
การเงินดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่ตามบญัชีของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 964.84 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 864.10 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นสามญั 2.06 
ก าไรสะสม  

จดัสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 39.38 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 112.38 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,982.76 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่บริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) เทา่กบั 1,982.76 ล้านบาท 

 
1.2 กลุ่ม VB 
 การประเมินราคาหุ้นโดยวธีินี ้จะแสดงให้เห็นถึงมลูคา่ของ VB ซึง่ปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยเป็น
การประเมินจากมลูคา่ตามบญัชีของ VB ตามงบการเงินงวดลา่สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  ทัง้นี ้สามารถน างบการเงินดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่ตาม
บญัชีของ VB ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,010.00 
ขาดทนุสะสม (2.86) 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของ VB 1,007.14 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการท่ี 1,007.14 ล้านบาท 
 
2. วิธีมูลค่าตามบัญชทีี่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 
2.1 บริษัทฯ 

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้ เป็นการน าสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ หกัด้วยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพนั
และหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2559 ซึง่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นงบการเงิน
ฉบบัลา่สดุ และปรับปรุงด้วยรายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มลูคา่
ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ทีแ่ท้จริงมากขึน้ เช่น สว่นเพิม่หรือสว่นลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ียงัไมไ่ด้บนัทกึในงบ
การเงิน รายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีได้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนีส้นิท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน เป็นต้น หลงัจากนัน้ จงึน าผลลพัธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวน
หุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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ในการประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีนี ้ CapAd ได้ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่ปรากฏตามงบการเงินลา่สดุ ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ของบริษัทฯ มาปรับปรุง โดยได้พจิารณาประเด็นส าคญั ดงันี ้
2.1.1 ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

บริษัทฯ มีรายการทรัพย์สนิท่ีมีการประเมินราคา ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนนิธุรกิจโรงแรม 
แมริออท เอ็คเซ็คควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (“MEA”) โดยสรุปได้ดงันี ้ ้
 บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“เยียร์”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิในครัง้นี ้ โดยเยียร์ได้ท าการประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 8 
เมษายน 2559 เพื่อให้ทราบมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 20 เมษายน 2559 
(เลขที่ 1823/2559) และเมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0091/2559)  เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมิน
ข้างต้นในราคาเดิม ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ ซึง่รายละเอยีดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

2.1.1.1 รายละเอียดทรัพย์สนิที่ประเมินราคา 
ที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง และสว่นท่ีใช้ประกอบกิจการโรงแรม แมริออท เอ็คเซค็คิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร 

วิสต้า – กรุงเทพฯ โดยเป็นอาคารโรงแรมสงู 31 ชัน้ จ านวน 1 หลงั มีห้องพกัจ านวน 184 ห้อง ให้บริการภายใต้การบริหาร
โรงแรมของเครือ Marriot ตัง้อยูท่ี่ 1 ถนนสวนพล ู(ซอยสาทร 3) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี
รายละเอียดห้องพกั ดงันี ้
ล าดับ แบบห้องพัก พืน้ที่ใช้สอย (ตร.ม.) จ านวนห้องพัก (ห้อง) 

1 One Bedroom Deluxe Suite  65 55 
2 One Bedroom Executive Suite  75 50 
3 Two Bedroom Deluxe Suite  100 58 
4 Three Bedroom Deluxe Suite  130 11 
5 Three Bedroom Executive Suite  165 10 

รวมจ านวนห้อง 184 

โดยมีรายละเอียดสนิทรัพย์ที่ประเมิน สรุปได้ดงันี ้
ก) ท่ีดินเป็นกรรมสทิธ์ิ (Freehold) 

ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 

1 953 325 5754 0 0 81.4 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล
จ ากดั (มหาชน) 

-ไมมี่- 
2 2615 5 369 1 3 52.9 
 รวมเนือ้ที่ดิน 2 0 34.4   

 

ข) อาคารและสว่นปรับปรุงพฒันาทีก่่อสร้างบนที่ดิน 
อาคารและสว่นปรับปรุงพฒันาทีก่่อสร้างบนที่ดิน ที่ประเมินมลูคา่มีรายละเอยีดโดยสรุปดงันี ้

รายการอาคารและส่ิงก่อสร้าง พืน้ที่ใช้สอย (ตร.ม.) 
อาคารโรงแรมสงู 31 ชัน้1/  

- พืน้ที่ภายในอาคาร 27,989.00 
- พืน้ที่สระวา่ยน า้และทางเดินรอบ 1,224.00 

สว่นปรับปรุงพฒันา  
- พืน้ที่รัว้ด้านข้าง 142 เมตร สงู 2 เมตร 284.00 
- พืน้ที่รัว้ด้านข้าง 48 เมตร สงู 3 เมตร 144.00 
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หมายเหต:ุ 1/ อาคารก่อสร้างประมาณ 10 ปี อยูใ่นสภาพด ี

ค) งานระบบภายในอาคาร 
งานระบบภายในอาคาร ประกอบด้วย งานระบบไฟฟา้, ระบบไฟฟา้ฉกุเฉิน, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, 

ระบบปอ้งกนัเพลงิไหม้และดบัเพลงิ, ระบบบ าบดัน า้เสยี, ระบบรักษาความปลอดภยั, ระบบโทรศพัท์, ระบบโทรทศัน์ และ
ระบบลฟิท์ 

 
2.1.1.2 การประเมินมูลค่า 
เยียร์มคีวามเห็นวา่วิธีการประเมนิมลูคา่โดยวิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดจากงบกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow) จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิ เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่เป็น
ทรัพย์สนิท่ีถือครองเพื่อการลงทนุ และใช้วิธีต้นทนุเพื่อการตรวจสอบ โดยสรุปได้ดงันี ้

ก) วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) – แบบคิดลดจากกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) 
เยียร์เลอืกใช้วิธีการประเมินโดยวธีิรายได้แบบคดิลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมี

สมมติฐานท่ีส าคญั คือ ทรัพย์สนิสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทนุ โดยนกัลงทนุจะถือครองทรัพย์สนิในช่วงระยะเวลาหนึง่
เทา่นัน้ หลงัจากนัน้ก็จะขายทรัพย์สนิออกไป (ซึง่ในข้อเทจ็จริงไมจ่ าเป็นต้องเป็นเช่นนัน้) โดยทัว่ไประยะเวลาทีเ่หมาะสม
กบัการลงทนุ คือ ประมาณ 5- 10 ปี ส าหรับการประเมินครัง้นี ้เยยีร์ใช้การลงทนุคือ 10 ปี โดยการท าประมาณการกระแส
เงินสดของกิจการรวม 11 ปี และใช้รายได้ของปีที่ 11 เป็นปีที่ค านวณหามลูคา่ของกิจการ ณ สิน้ปีที่ 10 

การจดัท าประมาณการกระแสรายได้และรายจ่ายของโรงแรม เยยีร์เร่ิมจากสร้างข้อมลูรายได้และรายจา่ยขึน้มา
เป็นปีฐาน จากประวตัิผลประกอบการท่ีผา่นมา และปรับคา่ด้วยอตัราเงินเฟอ้เพื่อประมาณการในปีที่หนึง่และปีตอ่ไป สว่น
ที่เป็นปัจจยัคงทีจ่ะถกูก าหนดตามอตัราสว่น และที่เหลอืคือคา่ผนัแปรจะปรับตามอตัราผู้ เข้าพกัหรืออตัราอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

สมมติฐานเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงแรมฯ สรุปได้ดงันี ้
 รายการ จ านวน 
1 จ านวนห้องพกั  184 ห้อง 
2 รายได้ห้องพกั 

- อตัราคา่ห้องพกั (Average Room Rate)  
 
ก าหนดไว้ที่ 3,430 บาทตอ่ห้องตอ่คืน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

 - อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate)  ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 86 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 ตอ่ปี และคงที่ที่ร้อยละ 94.05 ตัง้แตปี่ที่ 5 
เป็นต้นไป  

3 รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 7.00 ของรายได้ห้องพกั โดยเป็นอตัราคงที่ร้อยละ 20 และผนัแปรตาม
อตัราผู้ เข้าพกัประมาณร้อยละ 80 

4 รายได้อ่ืน ร้อยละ 2.00 ของรายได้ห้องพกั โดยเป็นอตัราคงที่ร้อยละ 20 และผนัแปรตาม
อตัราผู้ เข้าพกัประมาณร้อยละ 80 

5 ต้นทนุทางตรง – ฝ่ายห้องพกั ร้อยละ 20.00 ของรายได้จากห้องพกั โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 50.00 และ
ต้นทนุผนัแปรร้อยละ 50.00 

6 ต้นทนุทางตรง – ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 75.00 ของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเป็นต้นทนุคงที่
ร้อยละ 35.00 และต้นทนุผนัแปรร้อยละ 65.00 

7 ต้นทนุทางตรง – ฝ่ายรายได้อ่ืนๆ ร้อยละ 70.00 ของรายได้อ่ืนๆ โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 40.00 และต้นทนุผนั
แปรร้อยละ 60.00 

8 คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง (Undistributed 
Operating Expenses) 
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 รายการ จ านวน 
- คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (Administrative 

and General Expenses) 
- คา่สาธารณปูโภค (Utilities) 

 
- คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา (Property 

Operations and Maintenance) 
- คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 

Expenses) 

ร้อยละ 10.00 ของรายได้รวม โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 65.00 และต้นทนุผนัแปร
ร้อยละ 35.00 
ร้อยละ 6.50 ของรายได้รวม โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 80.00 และต้นทนุผนัแปร
ร้อยละ 20.00 
ร้อยละ 4.50 ของรายได้รวม โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 55.00 และต้นทนุผนัแปร
ร้อยละ 45.00 
ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม โดยเป็นต้นทนุคงที่ร้อยละ 70.00 และต้นทนุผนัแปร
ร้อยละ 30.00 

9 คา่ใช้จา่ยประจ า (Fixed Charges) 
- คา่บริหาร (Management Fee) และคา่

จงูใจในการบริหาร (Incentive Fee) 
- คา่ภาษีโรงเรือน (Property Tax) 
- คา่ประกนัภยั (Insurance) 
- คา่ตัง้ส ารองในการปรับปรุงอปุกรณ์และ

สถานที่ (Reserve for Replacement) 

 
ร้อยละ 2.30 ของรายได้รวม 
 
ร้อยละ 0.50 ของรายได้ห้องพกั 
ร้อยละ 0.20 ของรายได้รวม 
ร้อยละ 4.00 ของรายได้รวม 
 

10 ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และขายทรัพย์สินออกไปในปลายปีที่ 10 
11 คา่ใช้จา่ยการขายทรัพย์สิน ร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ขายทรัพย์สิน 
12 Capitalization rate  ร้อยละ 6.10 
13 อตัราคิดลด (Discounted Rate) ร้อยละ 9.10 ตอ่ปี1/ 
14 มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  1,766.00 ล้านบาท (ปัดเศษ) 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 1823/2559 ลงวนัที่ 20 เมษายน 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวนัที่ 27 ตลุาคม 2559 

หมายเหต:ุ  1/ เยียร์ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ณ วนัที่ 8 เมษายน 2559 ที่ร้อยละ 
1.66 ตอ่ปี บวกกบัความเสี่ยงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สนิ ซึง่ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่อตัราร้อยละ 7.42 ตอ่ปี 

 
เยียร์ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินด้วยวิธีคิดจากรายได้ และได้มลูคา่ประเมินของสินทรัพย์เทา่กบั 1,766.00 ล้านบาท 
 
ข) วิธีต้นทุน (Cost Approach) – ใช้ส าหรับตรวจสอบผล 
เยียร์ใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Method) เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบผลของทรัพย์สนิตามวตัถปุระสงค์ของ

รายงานนี ้
 ที่ดิน 

เยียร์ได้ประเมินมลูคา่ที่ดินเปลา่ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด และท าการปรับแก้ข้อมลูตลาดตามวิธีการให้
คะแนนคณุภาพ โดยเยยีร์ได้ท าการประเมินมลูคา่ทีด่ินโฉนดเลขที่ 953 และ 2615 พืน้ท่ีรวม 2-0-34.4 ไร่ (834.4 ตาราง
วา) มลูคา่ตลาดรวม 667.40 ล้านบาท (ตารางวาละ 0.80 ล้านบาท) 

 สิง่ปลกูสร้าง 
เยียร์ได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง โดยได้ประมาณมลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ซึง่เป็นต้นทนุคา่

ก่อสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัท่ีประเมิน และหกัด้วยคา่เสือ่มราคา (Depreciation) คิดโดยใช้วิธีเส้นตรง สรุปได้
ดงันี ้
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 พืน้ที่ มูลค่าทดแทนก่อสร้างใหม่ ค่าเสื่อมราคา
รวม 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหลังหกั
ค่าเสื่อมราคา 
(ล้านบาท) 

รายการ  หน่วยละ 
(บาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

อาคารโรงแรมสงู 31 ชัน้1/      
- พืน้ที่ภายในอาคาร 27,989.00 35,000 979.62 195.92 783.69 
- พืน้ที่สระวา่ยน า้และทางเดินรอบ 1,224.00 15,000 18.36 3.67 14.69 

รวมมลูคา่อาคารหลงัหกัคา่เสื่อมราคา 798.38 
สว่นปรับปรุงพฒันา1/      

- พืน้ที่รัว้ด้านข้าง 142 เมตร สงู 2 เมตร 284.00 2,000 0.57  0.45 
- พืน้ที่รัว้ด้านข้าง 48 เมตร สงู 3 เมตร 144.00 2,000 0.29  0.23 

รวมมลูคา่สว่นปรับปรุงพฒันาหลงัหกัคา่เสื่อมราคา 0.68 
รวมมูลค่าอาคารและส่ิงปรับปรุงพัฒนาหลังหักค่าเส่ือมราคา 799.06 
ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 1823/2559 ลงวนัที่ 20 เมษายน 2559 และหนงัสือยืนยนั

และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวนัที่ 27 ตลุาคม 2559 
หมายเหต:ุ 1/ อาคารก่อสร้างประมาณ 10 ปี อยูใ่นสภาพด ี
 

 จากข้อมลูข้างต้นมลูคา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ตามวธีิต้นทนุ เทา่กบั 1,467.00 ล้านบาท 
โดยสรุป ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่มลูคา่ที่ได้จากวิธีรายได้สงูกวา่วิธีต้นทนุ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่การ

พฒันาใช้ประโยชน์ของที่ดินในรูปแบบปัจจบุนัเป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุ และทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่เป็นทรัพย์สนิท่ีถือ
ครองเพื่อการลงทนุ จึงใช้วิธีรายได้เพื่อก าหนดมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ  ดงันัน้ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของโรงแรม  
แมริออท เอ็คเซค็ควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 1823/2559 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2559 และ
หนงัสอืยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม 
2559  เทา่กบั 1,766.00 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นเห็นวา่วิธีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงแรม แมริออท เอค็เซ็คควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 
สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ด้วยวธีิคิดจากรายได้ เหมาะสม เนื่องจากสนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ จงึ
ควรพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์ 

 
สามารถสรุปเปรียบเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชีทรัพย์สนิถาวรของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สินทรัพย์ถาวร   มลูคา่ตามบญัช ี 

ณ 31 มี.ค. 25592/ 
(1) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 
ณ 8 เม.ย. 2559 

(2) 

ราคาประเมินสงูกวา่
มลูคา่ตามบญัช ี

(2) - (1) 
สินทรัพย์ถาวรที่ประเมินมูลค่า    

1 โรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร 
วิสต้า – กรุงเทพฯ 

- ที่ดิน 
- อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
- เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ 

 
 

227.52 
1,157.44 

29.78 
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 สินทรัพย์ถาวร   มลูคา่ตามบญัช ี 
ณ 31 มี.ค. 25592/ 

(1) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 
ณ 8 เม.ย. 2559 

(2) 

ราคาประเมินสงูกวา่
มลูคา่ตามบญัช ี

(2) - (1) 
รวมทรัพย์สินโรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 
สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 

1,414.74 1,766.001/ 351.26 

รวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – ที่ประเมินมลูคา่ 1,414.74   
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - ที่ไมไ่ด้รับการประเมิน 8.51/   
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,423.25   
หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)   (70.25)3/ 
รายการปรับปรุง: ส่วนของผู้ถือหุ้น   281.01 
หมายเหต:ุ 
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 1823/2559 ลงวนัที่ 20 เมษายน 2559 และหนงัสือยืนยนั

และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0091/2559 ลงวนัที่ 27 ตลุาคม 2559 
2/ เปรียบเทียบราคาประเมินทรัพย์สินกบัมลูคา่ตามบญัชขีองทรัพย์สิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 เน่ืองจาก เป็นมลูคา่ตามบญัชีของ

ทรัพย์สินซึง่ใกล้เคียงกบัวนัทีป่ระเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่สดุ 
3/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมินและ

มลูคา่ทางบญัชขีองทรัพย์สิน 

 
ดงันัน้ ทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้จึงไดป้รบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาประเมินและ

มูลค่าทางบญัชีของทรพัย์สิน – สทุธิ จ านวน 281.01 ลา้นบาท 
 
2.1.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม (ทางภาษี) 

บริษัทฯมีขาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2554 – 2556 โดยขาดทนุสะสมทาง
ภาษีสามารถน าไปลดภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ไมเ่กินปี 2561 ตามรายละเอยีดดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปีภาษี ใช้ประโยชน์ได้จนถึงปี ขาดทนุสะสมทางภาษี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 
2554 2559 29.46 
2555 2560 57.77 
2556 2561 27.07 
2557  2562 - 
2558 2563 - 

รวม 114.30 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ณ วนัที่ 1 ม.ค. 25591/ 22.86 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลร้อยละ 20 

บริษัทฯ มีขาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2554 – 2556 สทุธิ 114.30 ล้านบาท 
ซึง่สามารถน าไปลดภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลได้จ านวน 22.86 ล้านบาท ได้ไมเ่กินปี 2561 ซึง่จะทยอยหมดอายไุปในแต่
ละปี ทัง้นี ้ จากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ CapAd คาดวา่บริษัทฯ จะใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุ
สะสมได้ประมาณ 4.12 ล้านบาท (โปรดดรูายละเอยีดประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ในสว่นที่ 2 ข้อ 6.1 ของ
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รายงานฉบบันี)้  ดงันัน้ ทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้จึงปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีเพ่ิมข้ึนจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุ
สะสมทางภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ 4.12 ลา้นบาท 
 
2.1.3 เหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในงบการเงนิ 

 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั PRINC-W1 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
วนัท่ี 30 มถินุายน 2559 ผู้ ถือ PRINC-W1 ได้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,719,400 

หนว่ย ซึง่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้บนัทกึเงินท่ีรับช าระ
คา่หุ้นลว่งหน้าจ านวน 2,063,280 บาท ไว้ในบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อ “เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น” ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 มีใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิซือ้หุ้นคงเหลอืเป็นจ านวน 434,088,300 
หนว่ย 

 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั PRINC-W1 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ผู้ ถือ PRINC-W1 ซึง่เป็นการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย ได้แสดงความจ านงใน

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจ านวน  433,587,387 หนว่ย ซึง่แปลงเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 433,587,387 หุ้น ที่
ราคาใช้สทิธิ 1.20 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นเงินเพิ่มทนุจ านวน 520,304,864.40 บาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้บนัทกึเงิน
เพิ่มทนุดงักลา่วในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ดงันัน้ ทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้จึงปรบัปรุงมูลค่า
ตามบญัชีเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้สามญัของ PRINC-W1 ครัง้สดุทา้ย จ านวน 520.30 ลา้นบาท 
 
2.1.4 หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้จากคดีฟ้องร้อง 

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ถกูนิติบคุคลอาคารชดุ โครงการเซ็นต์หลยุส์ แกรนด์เทอเรส ฟอ้งร้องให้โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ี
เป็นภาระจ ายอม หรือชดใช้คา่เสยีหายเป็นจ านวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จดัหาที่จอดรถเพิม่เติมหรือชดใช้คา่เสยีหายเป็น
จ านวนเงิน 106 ล้านบาท รวมถึงให้ชดใช้คา่เสยีหายในการซอ่มแซมการช ารุดของอาคารชดุเป็นจ านวนเงิน 4 ล้านบาท 
ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟอ้งคดีดงักลา่วแล้วในเดือนธนัวาคม 2553 ตอ่มาในเดือนมีนาคม 2554 โจทก์ได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่
ศาลอทุธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม 2556 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายกฟอ้งเฉพาะในกรณีให้โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินท่ีเป็นภาระ
จ ายอมและให้จดัหาทีจ่อดรถเพิม่เติม สว่นคา่เสยีหายในการซอ่มแซมสว่นท่ีช ารุดของอาคารชดุให้ชดเชยไมเ่กิน 3 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตอ่มาในเดือนกนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา และขณะนีค้ดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองเผ่ือผลเสยีหายจากคดีฟอ้งร้องในสว่นท่ีบริษัทฯ คิด
วา่เหมาะสมเป็นจ านวนเงินรวม 1.4 ล้านบาท ไว้ในบญัชีแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เห็นว่า ศาลอทุธรณ์ไดพิ้พากษาให้บริษัทฯ ช าระค่าชดเชยไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี และบริษัทฯ ไดต้ัง้ส ารองเผือ่ผลเสียหายจากคดีฟอ้งร้องไวบ้างส่วน ดงันัน้ ตามหลกัความ
ระมดัระวงัทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เห็นว่า ควรท าการปรบัปรุงส ารองเผือ่ผลเสียหายจากคดีฟอ้งร้องเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.12 
ลา้นบาท (ซ่ึงค านวณจากมูลค่าชดเชย 2.83 ลา้นบาท บวกดว้ยประมาณการดอกเบีย้ช่วงเวลาตัง้แต่ กรกฎาคม 2556 – 
ตลุาคม 2559) 

 
สรุปการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษัทฯ 
จากการพิจารณารายการท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ท าการประเมินมลูคา่บริษัทฯ จากวิธีมลูคา่

ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว สรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 1,982.76 
รายการปรับปรุง  
รายการสว่นเพ่ิม (สว่นลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน 281.011/ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี 4.122/ 
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้สดุท้าย PRINC-W1 520.303/ 
หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากคดีฟอ้งร้อง (2.12)4/ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง 2,786.08 
หมายเหต:ุ  1/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.1 ของรายงานฉบบันี ้

2/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี ้
3/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.3 ของรายงานฉบบันี ้
4/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.4 ของรายงานฉบบันี ้

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่หุ้นบริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) เทา่กบั 2,786.08 ล้านบาท 
 
2.2 กลุ่ม VB 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ เป็นการน ามลูคา่ตามบญัชีที่ค านวณได้ตามงบการเงินงวดลา่สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. มาปรับปรุงด้วย
รายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงิน หรือรายการอื่นๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคญั เช่น การเพิ่มทนุช าระแล้ว 
การเพิม่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย รายการสว่นเพิ่มหรือสว่นลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ี
ในงบการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มลูคา่ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงมากขึน้ แตล่ะบริษัทมีรายการปรับปรุงที่ส าคญั ดงันี ้ 
2.2.1 การเพิ่มทุนช าระแล้วของ VB และกลุ่มบริษัท VB 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 VB และกลุม่บริษัท VB มีการเพิ่มทนุช าระแล้ว ดงันี ้
เงนิลงทุนใน
บริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุนในบริษัท
ย่อยของ VB 

(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุนในบริษัท
ย่อยของ VB 

(บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เพิ่มขึน้ 
(บาท) 

VB 1,010,000,000 - - 6,330,900,000 - - 5,320,900,000 
V33 300,000,000  51 153,000,000  300,000,000  99.99 299,999,988 - 
VI 200,000,000  95 190,000,000  200,000,000  99.99 363,700,000 - 
VR 200,000,000  95 190,000,000  700,000,000  99.99 1,030,000,000 500,000,000 

BG 1,000,000,000 51 510,000,000 2,850,600,000  99.99 4,521,800,000 1,850,600,000 
รวม 

 
  1,043,000,000    6,215,499,988 7,671,500,000 

 
เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 VB เพิ่มทนุช าระแล้วจาก 1,010,000,000 บาท เป็น 6,330,900,000 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 532,090,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ได้รับเงินจากการเพิม่
ทนุจ านวน 5,320,090,000 บาท  VB น าเงินเพิม่ทนุไปลงทนุเพิ่มในบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย BG และ VR โดยเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้จาก 1,043,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวน 6,215,499,988 บาท ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2559 
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ในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว CapAd น าเงินเพิ่มทนุจ านวนรวม 7,671.50 ล้าน
บาท และการลงทนุเพิ่มในบริษัทยอ่ยจ านวน 5,172.50 ล้านบาท ปรับเพิ่ม/ลดมลูคา่ตามบญัชีของ VB ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 
 
2.2.2 ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

VB, V33, VI, VR และ BG จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีแตล่ะบริษัทถือครองโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระ 2 ราย ซึง่ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้พิจารณามลูคา่ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ และน าสว่น
ตา่งของมลูคา่ตามราคาประเมินกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ๆ มาปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี รายละเอียดการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิของแตล่ะบริษัท มีดงันี ้
2.2.2.1 VB ถือครองทรัพย์สนิประเภทที่ดนิเปลา่รอการพฒันา 2 แหง่ ได้แก่  

1) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ติดถนนสายมวกเหลก็-วงัมว่ง ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ 
จงัหวดัสระบรีุ 

2) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ติดถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ต าบลตลาดกรวด อ าเภอ
เมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 

VB แตง่ตัง้บริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“เยียร์”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิข้างต้น ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 
2559 (เลขที่อ้างอิง 0734/2559 - 0735/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 
0051/2559) เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม เนื่องจากเยยีร์ไมพ่บการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล้อมและสภาวะของตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัส าคญั และได้รับค ายืนยนัจากผู้วา่จ้างวา่ระหวา่งวนัท่ี
ประเมินตามรายงาน และวนัที่ออกจดหมายยืนยนัราคาทรัพย์สนิข้างต้น ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
กายภาพของทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้ เยียร์เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
สรุปรายละเอียดการประเมินได้ดงันี ้

1) ที่ดนิเปล่า เนือ้ที่ดนิรวม 10-0-0 ไร่ ตัง้อยู่ที่ตดิถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ
มวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

ล าดับ
ที่ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 

1 18485 10 2694 6 0 0 บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป  
โฮลดิง้ จ ากดั 

ไมมี่ 
2 19957 17 2979 4 0 0 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 10 0 0   

 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
 เยียร์ได้ท าการส ารวจทีด่ินและประเมินราคาทรัพย์สนิเมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามรายงานลงวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2559 (เลขที่ 0735/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0051/2559) 
เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม ทัง้นี ้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเยียร์เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบ
ข้อมลูตลาด (Market Comparison Method) เพียงวิธีเดียว เนือ่งจากทรัพย์สนิเป็นท่ีดินเปลา่มข้ีอมลูเปรียบเทยีบตลาดที่
เพียงพอ รายละเอียดการประเมนิมลูคา่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้
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วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
วิธีเปรียบ 
เทียบราคา
ตลาด 
(ที่ดินเปลา่ – 
สระบรีุ) 

- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18485 และ 19957 เนือ้ที่รวม 10-0-0 ไร่ หรือ 4,000 ตารางวา 
- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม ระดบัพืน้ดนิต ่ากวา่ถนนประมาณ 50 ซม. และมีที่ดิน
บางสว่นต ่ากวา่ถนน 3 เมตร เน่ืองจากเป็นบอ่ ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นสวนมะขาม 

- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สีเขียว มีกรอบและเส้นทแยงสีน า้ตาล ประกาศผงัเมืองรวม
จงัหวดัสระบรีุ พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ใช้ที่ดินประเภทปฏิรูปทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรม  

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตัง้อยูใ่นท าเลยา่นเกษตรกรรมมีความ
เจริญปานกลาง มีความเป็นไปได้ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่นเขตบงัคบัผงัเมือง 
และมีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
ผู้ประเมินมีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินคือ เกษตรกรรม  

30,000,000 บาท 
(7,500 บาทตอ่ ตรว.) 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0735/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือ
ยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยยีร์ ได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรือขายใน
พืน้ท่ีที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่เยียร์พิจารณาแล้ว เห็นวา่เป็นข้อมลูที่มี
ศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูที่
น ามาเปรียบเทยีบเป็นข้อมลูตลาดประเภทที่ดินเปลา่ จ านวน 4 รายการ บริเวณ ถ.สายมวกเหลก็-วงัมว่ง (ทล. 2089) และ 
ถ.สายมวกเหลก็-ซบัน้อยเหนือ เช่นเดยีวกนักบัทรัพย์สนิท่ีประเมนิมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 7,500 – 
15,000 บาทตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 
เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ที่พฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้
คะแนนโดยวธีิถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

ทัง้นี ้จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยเยยีร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0735/2559 ลงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2559  มลูคา่ตลาดที่ดินเปลา่ - จงัหวดัสระบรีุของ VB ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั
ตารางวาละ 7,500 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 30.00 ล้านบาท 

 
2) ที่ดนิเปล่า เนือ้ที่ดนิรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้อยู่ที่ตดิถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ต าบลตลาดกรวด 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
ล าดับ
ที่ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 

1 254 218 256 24 1 49 บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป  
โฮลดิง้ จ ากดั 

จ านองกบั ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)2/ 

2 259 201 261 5 3 67 
3 7322 194 617 9 3 85 
4 7323 200 618 9 2 92 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้1/ 49 3 93   

หมายเหต:ุ  1/ บางสว่นของที่ดินอยูใ่ต้แนวไฟฟา้แรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผ่านทีด่ิน คิดเป็นเนือ้ที่ประมาณ 1-3-92 ไร่ (792 ตารางวา) 
 2/ เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2559 โฉนดที่ดินทัง้หมดได้ถกูปลดจ านองกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว 
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ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
 เยียร์ได้ท าการส ารวจทีด่ินและประเมินราคาทรัพย์สนิเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามรายงานลงวนัท่ี 10 
กมุภาพนัธ์ 2559 (เลขที่ 0734/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0051/2559) 
เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม ทัง้นี ้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเยียร์เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบ
ข้อมลูตลาด (Market Comparison Method) เพียงวิธีเดียว เนือ่งจากทรัพย์สนิเป็นท่ีดินเปลา่มข้ีอมลูเปรียบเทยีบตลาดที่
เพียงพอ รายละเอียดการประเมนิมลูคา่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้

วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
วิธีเปรียบ 
เทียบราคา
ตลาด 
(ที่ดินเปลา่ – 
อา่งทอง) 

- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 254, 259, 7322 และ 7323 เนือ้ที่ 49-3-93 ไร่ 
หรือ 19,993 ตารางวา 

- ที่ดินลกัษณะใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระดบัพืน้ดินต า่กวา่ถนน
ประมาณ 300 ซ.ม. เป็นที่ดินเปลา่ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ 

- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สีมว่ง ประกาศผงัเมืองรวมจงัหวดัอา่งทอง 
พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ใช้ที่ดินประเภท อตุสาหกรรมและคลงัสินค้า  

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไข
ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตัง้อยู่
ในท าเลยา่นชมุชน มีความเจริญปานกลาง มีความเป็นไปได้ทาง
กฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่นเขตบงัคบัผงัเมืองสีมว่ง และมีความ
เป็นไปได้ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสงัหา 
ริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์สงูสดุของ
ทรัพย์สินคือ โรงงานอตุสาหกรรม  

81,594,600 บาท 
(พืน้ที่ 19,201 ตรว. ราคา 4,200 บาทตอ่ ตรว. 
และพืน้ที่ 792 ตรว.1/ ราคา 1,200 บาทตอ่ 

ตรว.) 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0734/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือ
ยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

หมายเหต:ุ  1/ ที่ดินบางสว่นอยูใ่ต้แนวไฟฟา้แรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผ่านที่ดิน คิดเป็นเนือ้ที่ประมาณ 1-3-92 ไร่ (792 ตารางวา) 

 
ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยยีร์ ได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรือขายใน

พืน้ท่ีที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในช่วงเวลาใกล้เคียง ซึง่เยียร์พจิารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูที่มศีกัยภาพ
ใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูที่น ามา
เปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 5 รายการ บริเวณติดถนนสายบางปะอิน – นครสวรรค์ (ทล. 32) 
เช่นเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีประเมนิมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 2,500 – 12,500 บาทตอ่ตารางวา เพื่อ
น ามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จงึประเมินราคาที่ดินโดยพจิารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่าง
ของที่ดิน ลกัษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ที่พฒันา รวมถึงระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวธีิถ่วงน า้หนกั (Weighted 
Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทยีบกบัทรัพย์สนิ 

ทัง้นี ้จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยเยยีร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0734/2559 ลงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2559 มลูคา่ตลาดที่ดิน 19,201 ตรว. มีราคา 4,200 บาทตอ่ ตรว. และที่ดิน 792 ตรว. ซึง่เป็นสว่นท่ีอยูใ่ต้
แนวไฟฟา้แรงขนาด 69,000 โวลท์ พาดผา่นท่ีดิน มีราคา 1,200 บาทตอ่ ตรว. รวมมลูคา่ตลาดทีด่นิเปลา่ - จงัหวดัอา่งทอง
ของ VB เทา่กบั 81.59 ล้านบาท 
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ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวธีิการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสม

ส าหรับการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีรายการซือ้ขาย หรือเสนอซือ้เสนอขายที่เปรียบเทียบได้ ซึง่มีข้อมลูตลาดที่
เปรียบเทียบเพียงพอ เช่น ท่ีดินเปลา่ เป็นต้น 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ VB ตามมลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมนิของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
เป็นจ านวน 6.30 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทรัพย์สินของ VB มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ราคาประเมิน 

 
ราคาประเมินสูงกว่า 

(ต ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 
1. ที่ดินเปลา่ – จงัหวดัสระบรีุ 30.00 30.001/ - 
2. ที่ดินเปลา่ – จงัหวดัอา่งทอง 73.71 81.592/ 7.88 
รวม 103.71 111.59 7.88 
หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax 
Liabilities) 

  (1.58)3/ 

รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น VB    6.30 
หมายเหต:ุ  
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0735/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั

และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 
2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0734/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั

และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0051/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 
3/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมินและ

มลูคา่ทางบญัชขีองทรัพย์สิน 

 
2.2.2.2 V33 ถือครองทรัพย์สนิ ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ ติดซอยไมม่ีช่ือ แยกจากถนนเลยีบคลอง

ชลประทาน ถนนสายแมริ่ม–สะเมิง ต าบลริมใต้ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
V33 แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“เยียร์”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิข้างต้น ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 23 มีนาคม 
2559 (เลขที่อ้างอิง 1419/2559) และเมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0090/2559) เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ี
ประเมินข้างต้นในราคาเดิม เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิและการประเมนิได้ดงันี ้
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 
1 229 325 115 30 0 03 บริษัท วี 33 จ ากดั ไมมี่ 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 30 0 03   

 
  



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  หนา้ 21/74 
 

 

วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
วิธีเปรียบ 
เทียบราคา
ตลาด 
(ที่ดินเปลา่ 
– เชียงใหม)่ 

- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 229 เนือ้ที่รวม 30-0-03 ไร่ หรือ 12,003 ตรว. 
- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม หน้ากว้าง 234 เมตร สภาพภมิูศาสตร์เป็นพืน้ที่เนินเขา ระดบั
พืน้ดินสงูต ่าตามสภาพภมิูประเทศ 

- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สีเหลือง ประกาศผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม ่พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ใช้
ที่ดินเพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและ
การสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ 

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอส าหรับการพฒันาใช้ประโยชน์ด้านโรงแรม รีสอร์ท มี
ความเป็นไปได้ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่นเขตผงัเมืองสีเหลือง และมีความเป็นไปได้ทาง
การตลาดและการเงินจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นวา่การใช้
ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินคือ โรงแรม หรือรีสอร์ท  

150,037,500 บาท 
(12,500 บาทตอ่ ตรว.) 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่1419/2559 ลงวนัที ่23 มีนาคม 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ ยอ. 0090/2559 ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2559 

ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยยีร์ ได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดที่มีการเสนอขายหรือขายใน
พืน้ท่ีที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในช่วงเวลาใกล้เคียง ซึง่เยียร์พจิารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูที่มศีกัยภาพ
ใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูที่น ามา
เปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 4 รายการ บริเวณติดถนนแมริ่ม – สะเมิง, เลยีบคลองชลประทาน 
และถนนแมริ่ม – แมส่า บริเวณใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีประเมนิมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 8,720 – 
17,000 บาทตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 
เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ที่พฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้
คะแนนโดยวธีิถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

ทัง้นี ้ มลูคา่ตลาดที่ดินอ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงราย ของ V33 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ
เทา่กบัตารางวาละ 12,500 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 150.04 ล้านบาท 
 

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสม

ส าหรับการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่มีรายการซือ้ขาย หรือเสนอซือ้เสนอขายที่เปรียบเทียบได้ ซึง่มีข้อมลูตลาดที่เปรียบเทียบ
เพียงพอ เช่น ที่ดินเปลา่ เป็นต้น 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ V33 ในราคามลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมนิของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
เป็นจ านวน 0.03 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ทรัพย์สินของ V33 มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ราคาประเมิน 

 
ราคาประเมินสูงกว่า 

(ต ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 
1. ที่ดินเปลา่ – จงัหวดัเชียงใหม่ 150.00 150.04 0.04 
หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    (0.008)1/ 
รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น VB  0.03 



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  หนา้ 22/74 
 

หมายเหต ุ1/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมิน
และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพย์สิน 

 
2.2.2.3 VI ถือครองที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน – อาคารส านกังาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนเอกมยั 

(ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
อาคารส านกังาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสงู 30 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มี

พืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 37,770.61 ตารางเมตร โดยแบง่เป็นพืน้ท่ีให้เชา่ประมาณ 19,461.22 ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ี
สว่นกลางประมาณ 18,309.39 ตารางเมตร ส าหรับพืน้ท่ีให้เช่าแบง่เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย พืน้ท่ีส านกังาน พืน้ท่ี
ร้านค้า พืน้ทีศ่นูย์อาหาร และพืน้ท่ีผู้ เช่าขนาดใหญ่ ในปี 2557 – 2558 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) สงูกวา่
ร้อยละ 90 ของพืน้ท่ีเชา่ทัง้หมด ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารประกอบด้วยโฉนดที่ดินจ านวน 2 โฉนด มีเนือ้ที่ดินรวมตาม
เอกสารสทิธิ ประมาณ 1-3-09.00 ไร่ (709.00 ตารางวา) 
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

จดจ านอง ไร่ งาน ตารางวา 
1 8330 450 1675 1 2 26.0 บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์

จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 2 188885 1354 24745 - - 83.0 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 1 3 09.0   

หมายเหต:ุ 
- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม สภาพที่ดินสงูเสมอระดบัถนนผ่านหน้า 
- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สนี า้ตาล ประกาศผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) เป็นที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ก าหนดให้ใช้
ที่ดินเพ่ือการอยูอ่าศยัที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพืน้ที่เขตเมืองชัน้ในที่ตอ่เน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมือง 
และเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน 

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สิน 15 ที่ปรึกษามีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ส านกังานตามการใช้ประโยชน์ปัจจบุนั จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุและดีที่สดุส าหรับทรัพย์สิน ณ วนัที่ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

VI แตง่ตัง้บริษัท 15 ที่ปรึกษาธรุกิจ จ ากดั (“15 ที่ปรึกษา”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทีด่ินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง อาคารส านกังาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 
ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 เลขที่อ้างอิง J20/59015 เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
โดย 15 ที่ปรึกษามีความเห็นวา่ วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
เนื่องจากทรัพย์สนิมกีารใช้ประโยชน์เป็นอาคารส านกังาน โดยค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของรายรับกระแสเงินสดสุทธิ 
(Discounted Cash Flow) โดยการค านวณความสามารถของทรัพย์สนิในการสร้างรายได้ และหกัออกจากคา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินงาน และคา่ใช้จ่ายคงที่ เพื่อให้ทราบรายรับสทุธิของทรัพย์สนิ รวมทัง้ค านวณมลูคา่สดุท้ายของทรัพย์สนิ และ
จะน ามาคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัของทรัพย์สนิ และใช้วธีิต้นทนุ (Cost Approach) เป็นวิธีตรวจสอบการประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

 
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
 ระยะเวลาประมาณการ 
ประมาณการทางการเงินส าหรับการด าเนินงานของโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณการรวม 10 ปี 
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 สมมติฐานประมาณการทางการเงนิ 
15 ที่ปรึกษา ใช้ข้อมลูย้อนหลงัในอดีตที่ผา่นมาของ VI ประมาณ 2 ปี รวมทัง้ใช้ข้อมลูจากตลาดของอาคาร

ส านกังาน เพื่อประกอบการวเิคราะห์ในการประมาณการทางการเงิน  
 ประมาณการรายรับของทรัพย์สิน 
รายรับของอาคาร บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ มีรายได้จากคา่เชา่พืน้ท่ีส านกังาน พืน้ท่ีร้านค้า พืน้ท่ีศนูย์อาหาร 

พืน้ท่ีผู้ เช่าขนาดใหญ่ และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการให้เช่าปา้ยโฆษณา รวมทัง้รายได้จากคา่สาธารณปูโภค และคา่
จอดรถ เป็นต้น โดยมีสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ีส านกังาน พืน้ท่ีร้านค้า พืน้ท่ีศนูย์อาหาร และพืน้ที่ผู้ เช่าขนาดใหญ่ 
 จากการเก็บข้อมลูคา่เช่าพืน้ท่ีส านกังาน และพืน้ท่ีร้านค้าของอาคารส านกังาน บริเวณใกล้เคยีงที่ตัง้ทรัพย์สนิใน
กรุงเทพฯ มีรายละเอยีดดงันี ้ 

ช่ืออาคาร ที่ตัง้ ขนาดพืน้ที่
เช่าทัง้หมด  
(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่ส านักงาน  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่ร้านค้า  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1. อาคารสรชยั ถนนเอกมยั 27,000 500 – 600 N/A 
2. อาคารโมเดิร์น ทาวน์ ถนนเอกมยั 8,500 350 – 480 350 - 600 
3. อาคารเอสเอสพ ีทาวเวอร์ 1 ถนนเอกมยั 20,600 350 – 500 N/A 
4. อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุ 58,571 450 – 550 N/A 
5. อาคาร 42 ทาวเวอร์ ซอยสขุมุวิท 42 13,000 500 -550 N/A 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ข้อมลูคา่ตลาดของคา่เช่าพืน้ท่ีส านกังานและคา่เชา่พืน้ท่ีร้านค้าที่ในบริเวณใกล้เคยีง
กบัทรัพย์สนิ ประกอบด้วย คา่เชา่พืน้ท่ีส านกังาน ประมาณ 350 - 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมคา่บริการรายเดือน
แล้ว) และคา่เชา่พืน้ท่ีร้านค้าประมาณ 350 - 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมคา่บริการรายเดือนแล้ว) 

จากการตรวจสอบข้อมลูทางการเงินของ VI อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ มีคา่เช่าส านกังานเฉลีย่ปัจจบุนั 
ประมาณ 525 บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมคา่บริการรายเดือนแล้ว) และมีคา่เชา่พืน้ท่ีร้านค้าเฉลีย่ปัจจบุนั ประมาณ 500 
บาท/ตารางเมตร/เดือน (รวมคา่บริการรายเดือนแล้ว) ซึง่อยูใ่นชว่งของระดบัราคาตลาดของส านกังานให้เชา่บริเวณ
ใกล้เคยีง ดงันัน้ทาง 15 ที่ปรึกษาได้พจิารณาตามรายได้ของทรัพย์สนิท่ีเกิดขึน้จริงเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคา่เช่าพืน้ท่ี
ส านกังาน และร้านค้า 

ส าหรับพืน้ท่ีศนูย์อาหาร และพืน้ท่ีผู้ เช่าบริเวณชัน้ 10 และ 11 ซึง่เป็นพืน้ท่ีเชา่ขนาดใหญ่ (Anchor Tenant)  
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาคา่เช่าตลาดทีเ่หมาะสมจากคา่เชา่ตามสภาพปัจจุบนัของทรัพย์สนิท่ีได้รับ และคา่
เช่าตลาดโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีเชา่ขนาดใหญ่ ซึง่โดยทัว่ไปคา่เชา่ของพืน้ท่ีเช่าขนาดใหญ่จะมีการปลอ่ยเช่าตามตลาดอยู่
ในช่วงประมาณ 200 – 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระจงึมีความเห็นวา่คา่เชา่ตลาดที่
เหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีเชา่บริเวณชัน้ 10 และ 11 จะอยูท่ี่ประมาณ 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน สว่นพืน้ท่ีศนูย์อาหาร ทาง
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระจะพิจารณาคา่เชา่ตามสภาพปัจจบุนัเป็นเกณฑ์ โดยมีคา่เช่าปัจจบุนัของทรัพย์สนิท่ีได้รับอยู่
ที่ 150 บาท/ตารางเมตร/เดือน ถึงแม้วา่คา่เชา่ตามสภาพปัจจบุนัดงักลา่ว จะต า่กวา่คา่เช่าตลาดโดยทัว่ไปของการเช่า
พืน้ท่ีเช่าขนาดใหญ่ แตเ่นื่องจากพืน้ท่ีศนูย์อาหารของทรัพย์สนิท่ีประเมิน ตัง้อยูบ่ริเวณชัน้ใต้ดิน จึงท าให้คา่เช่าตามสภาพ
ปัจจบุนันัน้ ต า่กวา่คา่เช่าตลาดโดยทัว่ไปของการเชา่พืน้ท่ีเชา่ขนาดใหญ่เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ รายละเอียดประมาณการ มี
ดงันี ้ 
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รายละเอียด พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

ค่าเช่าปีที่ 1  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

การปรับขึน้ค่าเช่า 

พืน้ที่ส านกังาน 16,510.00 525 ร้อยละ 5 ในปีที่ 2 
ร้อยละ 4 ในปีที่ 3 
ร้อยละ 3 ในปีที่ 4 
และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ที่ร้านค้า 1,384.00 500 ร้อยละ 3 ทกุปี 
พืน้ที่ศนูย์อาหาร 405.00 150 ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 
พืน้ที่ผู้ เชา่ขนาดใหญ่ 1,162.22 350 ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

ประมาณการอตัราการใช้พืน้ท่ี (Occupancy Rate) 
รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และตลอดอายุประมาณการ 

พืน้ที่ส านกังาน ร้อยละ 95 
พืน้ที่ร้านค้า ร้อยละ 20  ร้อยละ50  ร้อยละ 70 
พืน้ที่ศนูย์อาหาร ร้อยละ 100 ตลอดอายปุระมาณการ เน่ืองจากเป็นผู้ เชา่หลกั 
พืน้ที่ผู้ เชา่ขนาดใหญ่ ร้อยละ 100 ตลอดอายปุระมาณการ เน่ืองจากเป็นผู้ เชา่หลกั 

2. รายได้อื่นๆ 
 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากคา่บริการจอดรถ รายได้จากคา่สาธารณปูโภค และรายได้อื่นๆ ซึง่ประมาณ
การตามข้อมลูที่ได้รับจาก VI โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายได้จากคา่บริการจอดรถ  ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้คา่เชา่ ตลอดอายปุระมาณการ 
รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ประมาณร้อยละ 18 ของรายได้คา่เชา่ ตลอดอายปุระมาณการ 
รายได้อ่ืนๆ  ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้คา่เชา่ ตลอดอายปุระมาณการ 

 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  

 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานประกอบไปด้วย คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสว่นกลาง คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
คา่ใช้จา่ยในการขาย และการตลาด คา่สาธารณปูโภค และคา่ซอ่มแซม และบ ารุงรักษา ประมาณการคา่ใช้จา่ยดงักลา่วมี
รายละเอียดดงันี ้
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสว่นกลาง 
(Common Area Expenses) 

ประมาณร้อยละ 4 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายปุระมาณการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (Management Fee) ประมาณร้อยละ 5 ของรายรับรวมในปีที่ 1 และปรับขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี ตลอดอายกุาร
ประมาณการ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด (Sales & 
Marketing Expenses) 

ประมาณร้อยละ 1.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายกุารประมาณการ 

คา่สาธารณปูโภค (Utilities Expenses) ประมาณร้อยละ 16 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายกุารประมาณการ 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา (Repair and 
Maintenance Expenses) 

ประมาณร้อยละ 2.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายกุารประมาณการ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (Other Expenses) ประมาณร้อยละ 3.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายกุารประมาณการ 

2) คา่ใช้จา่ยคงที ่(Fixed Charged) 
คา่ใช้จา่ยคงที ่ได้แก่ คา่ภาษีโรงเรือน และคา่เบีย้ประกนัภยั โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายคงที่ดงันี ้
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คา่ภาษีโรงเรือน (Property Tax) ประมาณร้อยละ 6.25 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริงจากการให้เชา่พืน้ที่ ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ (ร้อยละ 12.5 x ร้อยละ 50 ของรายได้จากการเชา่พืน้ที่) 

คา่เบีย้ประกนัภยั (Property Insurance 
Premium) 

ประมาณร้อยละ 0.8 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริงในปีที่ 1 และปรับขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี 
ตลอดอายกุารประมาณการ 

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) 
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ หมายถึง ต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการลงทนุใหม/่ปรับปรุงทรัพย์สนิเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ด าเนินกิจการอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบไปด้วย คา่ใช้จ่ายในการลงทนุซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิจากเดิมที่มีอยู่ และคา่ใช้จ่ายใน
การปรับปรุงใหม ่ (Cost of Renovation) หรือเงินส ารองเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Reserve for Replacement) โดยเงิน
ส ารองในการปรับปรุงอาคาร จะเป็นเงินส ารองเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคาร รวมไปถึงการปรับเปลีย่น
เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ตา่งๆ ในโครงการ เพื่อให้โครงการมีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพตลาดในปัจจบุนั ส าหรับ
คา่ใช้จา่ยในการส ารองเพื่อการปรับปรุงอาคารทัว่ไปอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 - 5 ของรายรับสทุธิ โดยการประมาณการ
ดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัอายแุละประเภทของทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ 
เงินส ารองคา่ปรับปรุงอาคาร 
(Reserve for Replacement) 

ประมาณร้อยละ 3 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดอายกุารประมาณการ 

 
 อัตราส่วนลด (Discount Rate) 

อตัราสว่นลด (Discount Rate) พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลสงูสดุระยะเวลา 50 ปี ใน
ปัจจบุนัประมาณ ร้อยละ 3.64 ตอ่ปี บวกกบัปัจจยัเสีย่งในธุรกิจลกัษณะเดียวกนั ประมาณร้อยละ 6 – 8 ตอ่ปี ดงันัน้ จึง
พิจารณาใช้อตัราสว่นลด (Discount Rate) ที่ประมาณร้อยละ 9.5 ตอ่ปี 

 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อตัราผลตอบแทนการลงทนุของผู้ประกอบการส าหรับโครงการโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ จากการเก็บข้อมลูตลาด

ของอสงัหาริมทรัพย์ ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผา่นมา จะอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ประมาณร้อยละ 6 - 8 ตอ่ปี ส าหรับการซือ้-ขาย
เปลีย่นมือที่ดินพร้อมอาคารส านกังานให้เช่า ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระจงึมีความเห็นวา่ประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนการลงทนุ (Cap Rate) ส าหรับทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ในครัง้นีอ้ยูใ่นอตัราประมาณร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

 
 ต้นทุนขายทรัพย์สิน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระตัง้สมมติฐานโดยจะขายทรัพย์สนิในปีที่ 11 ดงันัน้จงึประมาณการคา่ใช้จ่ายในการ

ขายทรัพย์สนิ โดยค านวณต้นทนุขายประกอบด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 คา่ธรรมเนยีมการโอนร้อยละ 2 และคา่
คอมมิชชัน่ในการขายร้อยละ 1 รวมประมาณร้อยละ 6.3 

 
15 ที่ปรึกษาได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโครงการแล้วตามสมมติฐานท่ีกลา่วข้างต้นแล้วมคีวามเห็นวา่ วิธี

พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จะสามารถสะท้อนมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ โดยได้มลูคา่ของทรัพย์สนิเทา่กบั 
1,233 ล้านบาท 
 
  



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  หนา้ 26/74 
 

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิด้วยวธีิพิจารณาจากรายได้มคีวามเหมาะสม 

เนื่องจากเป็นทรัพย์สนิท่ีก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สนิเองทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต สามารถสะท้อนมลูค่าจากการให้
เช่าและเป็นการประเมินตามมาตรฐานวชิาชีพของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระส าหรับลกัษณะทรัพย์สนิท่ีมีรายได้ประจ า 
(Recurring Income)  

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ VI ในราคามลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
จ านวน 551.59 ล้านบาท  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทรัพย์สินของ VI มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ราคาประเมิน 

 
ราคาประเมินสูงกว่า 

(ต ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 
1. ที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน - อาคาร

ส านกังาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 
543.51 1,233.00 689.49 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    (137.90)1/ 
รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น VB    551.59 

หมายเหต ุ1/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมิน
และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพย์สิน 
 
2.2.2.4 VR ถือครองที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ (อาคารอยู่

ระหวา่งด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง) ที่ตัง้เลขที่ 18, 22, 22/1 ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ เป็นโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

คาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการตัง้อยูบ่นท่ีดิน 1 แปลง ประกอบด้วยทีด่นิ จ านวน 5 โฉนด เนือ้
ที่ดินรวม 5-1-94.0 ไร่ (2,194 ตารางวา) มีอาคารและสิง่ปลกูสร้างจ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (AIM) 
สงู 15 ชัน้ อาคารอพาร์ทเม้นท์ (Balance) สงู 14 ชัน้ อาคารอพาร์ทเม้นท์ (Cheer) สงู 19 ชัน้ และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ 
สงู 31 ชัน้ 
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

จดจ านอง ไร่ งาน ตารางวา 
1 3089 1962 2337 0 2 59.0 บริษัท วี เรสซิเด้นท์ 

จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 2 8273 1171 1668 1 3 61.0 
3 8353 1496 1698 1 2 95.0 
4 33814 1468 8216 0 2 18.0 
5 33815 1469 8217 0 2 61.0 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 5 1 94.0   

หมายเหต:ุ 
- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม ระดบัพืน้ดนิสงูกวา่ระดบัถนนด้านหน้าที่ดนิประมาณ 0.30 เมตร 
- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สนี า้ตาล ประกาศผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) เป็นที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ก าหนดให้ใช้
ที่ดินเพ่ือการอยูอ่าศยัที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพืน้ที่เขตเมืองชัน้ในที่ตอ่เน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมือง 
และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 
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- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สิน  15 ที่ปรึกษามีความเห็นวา่เม่ือโครงการมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานเป็น
โครงการโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุและดทีีส่ดุส าหรับทรัพย์สิน ณ วนัที่ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

VR แตง่ตัง้บริษัท 15 ที่ปรึกษาธรุกิจ จ ากดั (“15 ที่ปรึกษา”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทีด่ินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ ตาม
รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เลขที่อ้างอิง J20/59016 เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดย 
15 ที่ปรึกษามคีวามเห็นวา่ วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ โดย
ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของรายรับกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow) จากประมาณการรายได้ที่คาดวา่เกิดขึน้
จริงจากคา่เช่าของทรัพย์สนิมาค านวณหามลูคา่ทรัพย์สนิ เนื่องจากทรัพย์สนิเมื่อปรับปรุงและก่อสร้างแล้วเสร็จมี
ความสามารถในการสร้างรายได้และสามารถสะท้อนมลูค่าตลาดของทรัพย์สนิได้ และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) เป็น
วิธีตรวจสอบการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
 ระยะเวลาประมาณการ 
ประมาณการทางการเงินส าหรับการด าเนินงานของโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณการรวม 10 ปี 
 สมมติฐานประมาณการทางการเงนิ 
15 ที่ปรึกษาพิจารณาตามแผนธุรกิจที่ได้รับจาก VR รวมทัง้ใช้ข้อมลูจากตลาดอตุสาหกรรมการบริหารโรงแรม

และอพาร์ทเม้นท์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการประมาณการทางการเงิน  
 ประมาณการรายรับของทรัพย์สิน  
รายรับของโครงการ ประกอบด้วย รายรับจาก 2 สว่นหลกั ได้แก่ รายรับจากพืน้ท่ีโรงแรม และรายรับจากพืน้ท่ี 

อพาร์ทเม้นท์ โดยมีสมมตฐิาน ดงันี ้
 
รายรับจากพืน้ที่โรงแรม 

รายรับจากพืน้ท่ีโรงแรม ประกอบด้วย รายรับจากห้องพกั รายรับจากคา่อาหารและเคร่ืองดืม่ และรายรับอื่นๆ  
1. รายรับจากห้องพกัและอตัราการเข้าพกั 
จากการเก็บข้อมลูคา่เช่าห้องพกัโรงแรมจากอินเตอร์เน็ตทีม่ีลกัษณะใกล้เคียงทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 
ช่ือโครงการ ที่ตัง้ จ านวน 

(ห้อง) 
ค่าห้องพักจากอินเตอร์เน็ต 

(บาท/เดือน) 
อัตราเข้าพักเฉล่ีย 

1. โรงแรมซมัเมอร์เซท สขุมุวิท 
ทองหลอ่ กรุงเทพ 

ซอยสขุมุวิท 55 
(ซอยทองหลอ่) 

262 2,900 – 3,900 N/A 

2. โรงแรมสลิล สขุมุวิท  
ทองหลอ่ 1  

ซอยสขุมุวิท 53 111 2,500 – 4,700 60% - 70%  

3. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 
สขุมุวิท 55 

ซอยสขุมุวิท 55 
(ซอยทองหลอ่) 

N/A 2,250 – 4,000 60% - 70%  

4. โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์  
บาย บลสิตนั 

ซอยสขุมุวิท 42 
(ซอยรูเบีย) 

55 3,300 – 7,400 70% - 85%  
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จากการเทยีบเคียงข้อมลูข้างต้นพบวา่ ข้อมลูห้องพกัโรงแรมที่มีลกัษณะใกล้เคียงทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่มี
อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 - 85 ในสว่นของคา่ห้องพกัจากอินเทอร์เน็ตอยูท่ี่ประมาณ 2,250 – 7,400 บาท/
ห้อง/คืน โดย 15 ที่ปรึกษาพิจารณาวา่ลกัษณะของโรงแรมที่ประเมินมลูคา่มีสภาพและศกัยภาพในการท ารายรับใกล้เคยีง
กบัโรงแรมที่น ามาเปรียบเทียบ รวมถงึได้พิจารณาแผนธุรกิจของ VR เพื่อวิเคราะห์ประกอบร่วมกนั โดยรายละเอยีด
ประมาณการคา่ห้องพกัและอตัราการเข้าพกัที่เหมาะสมกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ มดีงันี ้ 
อตัราคา่ห้องพกัเฉลี่ย (บาท/ห้อง/คืน) 
(Average Room Rate) 

2,200 บาท/ห้อง/คืน ในปีที่ 1 และพจิารณาปรับขึน้ร้อยละ 10 ในปีที่ 2, ร้อยละ 8 ในปีที่ 3 และ
หลงัจากนัน้ในปีที่ 4 เป็นต้นไปปรับขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ร้อยละ 60 ในปีที่ 1 
ร้อยละ 70 ในปีที่ 2 
ร้อยละ 80 ในปีที่ 3 
ร้อยละ 85 ในปีที่ 4 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2. รายรับจากคา่อาหารและเคร่ืองดืม่  
รายรับจากคา่อาหารและเคร่ืองดืม่ได้มาจากร้านอาหาร และบาร์เคร่ืองดืม่ โดยประมาณการรายรับดงักลา่ว

เทา่กบัร้อยละ 30 ของรายรับห้องพกั ตลอดอายปุระมาณการ 
3. รายรับจากแผนกอื่นๆ  
รายรับจากแผนกอื่นๆ เป็นรายรับท่ีอาจเกิดขึน้ภายในโรงแรม เขน่ รายรับจากคา่โทรคมนาคม บริการรถรับสง่ 

บริการซกัรีด รายรับคา่ปรับตา่งๆ เป็นต้น โดยประมาณการรายรับดงักลา่วที่ร้อยละ 3 ของรายรับห้องพกัตลอดอายุ
ประมาณการ 
 
รายรับจากพืน้ที่อพาร์ทเม้นท์ 

รายรับจากพืน้ท่ีอพาร์ทเม้นท์ ประกอบด้วย รายรับจากห้องพกั รายรับจากพืน้ท่ีศนูย์ประชมุ รายรับจากพืน้ท่ีจอด
รถ รายรับคา่สาธารณปูโภค รายรับอื่นๆ โดยมีสมมตฐิานดงันี ้ 

 รายรับจากห้องพกัและอตัราการเข้าพกั 
จากการเก็บข้อมลูคา่เช่าห้องพกัโรงแรมจากอินเตอร์เน็ตทีม่ีลกัษณะใกล้เคียงทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ มีราย 

ละเอียด ดงันี ้ 
ช่ือโครงการ ที่ตัง้ จ านวน 

(ห้อง) 
พืน้ที่ 
(ตร.ม./
ห้อง) 

อัตราค่าเช่า  
(บาท/ห้อง/
เดือน) 

อัตราค่าเช่า  
(บาท/ตร.ม./

เดือน) 

อัตราเข้าพัก
เฉล่ีย 

1. เค.พี วิลลา่ เอกมยั ซอย 2  11 180 – 200 60,000 – 78,000 300 – 390 100% 
2. เดอะ แกรนด์ วิลลา่ เอกมยั ซอย 2  19 180 – 200 86,000 – 96,000 460 – 511 100% 
3. เอส 59 เอ็กเซ็กคทูีฟ 

อพาร์ทเม้นท์ 
ซอยสขุมุวิท 59  16 240 135,000 562 80% 

4. แอล เอ เรซิเด้นท์ อพาร์ท
เม้นท์ สขุมุวิท 61 

ซอยสขุมุวิท 61 14 100 65,000 650 100% 

จากข้อมลูดงักลา่วพบวา่ ข้อมลูโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณใกล้เคียงทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่มี
อตัราคา่เช่าเฉลีย่ประมาณ 300 – 650 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดยมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ประมาณร้อยละ 80 – 100 

จากการพิจารณาข้อมลูตลาดกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ พบวา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่มกีารตกแตง่ห้องพกั
โดยใช้วสัดทุี่คอ่นข้างดีกวา่อพาร์ทเม้นท์ที่น ามาเปรียบเทียบ และมีสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการท่ีดกีวา่ข้อมลู
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ตลาดบางโครงการ รวมไปถงึโครงการท่ีประเมินมลูคา่มีการปรับปรุงอาคารใหมท่ัง้หมด ท าให้ห้องพกัอาศยัอยูใ่นสภาพท่ี
ใหมก่วา่ สามารถดงึดดูผู้ เช่าได้ดีกวา่ข้อมลูที่น ามาเปรียบเทยีบ ดงันัน้ อตัราคา่เชา่ที่เหมาะสมของพืน้ท่ีอพาร์ทเม้นท์ที่
ประเมินสงูกวา่ข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบเลก็น้อย ส าหรับอตัราการเข้าพกั พิจารณาเทียบเคียงจากอตัราการเข้าพกั
ของข้อมลูตลาดเป็นเกณฑ์ โดยมรีายละเอียดสมมติฐานคา่เชา่และอตัราการเข้าพกั ดงันี ้
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย และอัตราการเข้าพัก (Room Revenue and Occupancy Rate) 
อตัราคา่ห้องพกัเฉลี่ย (บาท/ห้อง/คืน) 
(Average Room Rate) 

800 บาท/ตร.ม./เดือน ในปีที่ 1 
และปรับขึน้ร้อยละ 8 ในปีที่ 2, ร้อยละ 5 ในปีที่ 3 และหลงัจากนัน้ในปีที่ 4 เป็นต้นไปปรับขึน้ร้อย
ละ 4 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ร้อยละ 70 ในปีที่ 1 
ร้อยละ 80 ในปีที่ 2 
ร้อยละ 90 ในปีที่ 3 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 รายรับจากศนูย์ประชมุ 
จ านวนคนทีส่ามารถรองรับได้ (ตอ่วนั) ประมาณ 450 คน ตลอดอายปุระมาณการ 
จ านวนคนทีส่ามารถรองรับได้ (ตอ่ปี) ประมาณ 164,250 คน 
อตัราจ านวนคนใช้พืน้ที่  
(Occupancy Rate) 

ร้อยละ 30 ในปีที่ 1 
ร้อยละ 40 ในปีที่ 2 
ร้อยละ 50 ในปีที่ 3 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายรับเหมารวม 400 บาท/คน 
อตัราการเติบโต ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี  ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 รายรับจากพืน้ท่ีจอดรถสว่นบริษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
อาคารจอดรถอตัโนมตัิ 31 ชัน้ของโครงการ VR ปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีจอดรถบางสว่นจ านวน 150 คนั ให้กบับริษัท 

นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่ปัจจบุนั VR ยงัไมม่ีการท าสญัญาเช่า โดยอยูร่ะหวา่งตกลงเง่ือนไขตา่งๆ ใน
สญัญาเชา่ โดย VR ได้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นวา่การช าระคา่เช่าดงักลา่วจะอยูใ่นรูปแบบการแบง่สดัสว่นรายได้ (Profit 
Sharing) ระหวา่งผู้ให้เชา่และผู้ เช่า โดยมีรายละเอยีดสมมติฐานรายได้และเง่ือนไขการแบง่สดัสว่นรายได้ ดงันี ้
จ านวนรถที่สามารถรองรับได้ (ตอ่วนั) 150 คนั ตลอดอายปุระมาณการ 
จ านวนรถที่สามารถรองรับได้ (ตอ่ปี) 1,800 คนั 
อตัราจ านวนคนใช้บริการตอ่ปี   
(Occupancy Rate) 

ร้อยละ 80 ตลอดอายปุระมาณการ 
 

อตัราคา่จอดรถ (บาท/เดือน) 2,000 บาท/คนั 
อตัราการเติบโตคา่จอดรถ ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี  ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
เง่ือนไขการช าระคา่เชา่ รายได้คา่จอดรถสว่นที่เกิน 300,000 บาทตอ่เดือน แบง่สดัสว่น 50% ระหวา่ง VR (ผู้ ให้เชา่) 

และบริษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (ผู้ เชา่) 

 รายรับจากพืน้ท่ีจอดรถในโครงการ (Parking Revenue) 
รายรับจากพืน้ท่ีจอดรถในโครงการ เป็นรายรับจากการเรียกเก็บคา่จอดรถในสว่นพืน้ท่ีนอกเหนือจากพืน้ท่ีจอดรถ

ในสว่นท่ีปลอ่ยเช่าให้กบับริษัท นิปปอน ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยประมาณการรายรับในสว่นนีป้ระมาณ
ร้อยละ 1 ของรายรับจากห้องพกัโรงแรม และรายรับจากห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ตลอดอายกุารประมาณการ  
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 รายรับจากคา่สาธารณปูโภค (Utilities Revenue) 
รายรับจากคา่สาธารณปูโภค จะประกอบด้วย รายรับจากคา่น า้ คา่ไฟ ซึง่ประมาณรายรับในสว่นนีป้ระมาณร้อย

ละ 8 ของรายรับจากห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ตลอดอายกุารประมาณการ 

 รายรับอื่นๆ (Other Revenue) 
รายรับอื่นๆ เป็นรายได้ที่อาจเกิดขึน้กบัโครงการ เช่น รายรับจากการชดเชยความเสยีหาย รายรับจากคา่บริการ

อื่นๆ เป็นต้น  ซึง่ประมาณการรายรับในสว่นนีป้ระมาณร้อยละ 1 ของรายรับจากห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ตลอดอายกุาร
ประมาณการ 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายของทรัพย์สิน 
1) ต้นทนุขาย (Department Costs) 

ต้นทนุขายของโครงการ ประกอบไปด้วย ต้นทนุขายของพืน้ท่ีโรงแรม และต้นทนุขายของพืน้ที่อพาร์ทเม้นท์  
โดยประมาณการต้นทนุขาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ต้นทุนขายพืน้ที่โรงแรม 
ห้องพกั (Rooms Expense) ร้อยละ 15 ของรายรับห้องพกั ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 
(F&B Expense) 

ร้อยละ 80 ในปีที ่1 
ร้อยละ 70 ในปีที ่2 
ร้อยละ 60 ในปีที ่3 ของรายรับอาหารและเคร่ืองดื่ม ตลอดอายกุารประมาณการ 

แผนกอ่ืนๆ (Other Department Expense) ร้อยละ 80 ในปีที ่1 
ร้อยละ 70 ในปีที ่2 
ร้อยละ 60 ในปีที ่3 ของรายรับแผนกอ่ืนๆ ตลอดอายกุารประมาณการ 

ต้นทุนขายพืน้ที่ศูนย์ประชุม 
ต้นทนุขายศนูย์ประชมุ 
(Cost of Conference Center) 

ร้อยละ 50 ของรายรับศนูย์ประชมุ ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (Undistributed Expenses) 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานประกอบไปด้วยคา่ใช้จา่ยในการบริหารส านกังาน คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด 

คา่ธรรมเนียมการบริหาร คา่สาธารณปูโภค คา่บ ารุงรักษาอาคาร และคา่ใช้จา่ย ประมาณการคา่ใช้จา่ยดงักลา่วมี
รายละเอียดดงันี ้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารส านกังาน 
(Admin & General Expenses) 

ร้อยละ 8 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริงในปีที่ 1 จากนัน้ ปรับเพ่ิมร้อยละ 3 ทกุปี 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (Base Management Fee) ร้อยละ 2 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
คา่ใช้จา่ยในการจ้างบริหารศนูย์ประชมุ (Conference 
Center Service Fees) 

1,800,000 บาท ในปีที ่1 –3 จากนัน้ ปรับเพ่ิม ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด (Sales & 
Marketing Expenses) 

ร้อยละ 0.75 ของรายรับพืน้ที่ห้องพกัโรงแรม และพืน้ที่ห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ 
ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

คา่สาธารณปูโภค  
(Utilities Expenses) 

ร้อยละ 7 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ในปีที่ 1 –3 จากนัน้ ปรับเพ่ิม ร้อยละ 3 ทกุ
ปี 

คา่บ ารุงรักษาอาคาร (Property Operation and 
Maintenance) 

ร้อยละ 2.50 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (Other Expenses) ร้อยละ 0.50 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริง ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
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3) คา่ใช้จา่ยคงที ่(Fixed Charged) 
คา่ใช้จา่ยคงที ่ ประกอบไปด้วย คา่ใช้จ่ายในการจ้างบริหาร คา่ใช้จา่ยในการใช้เคร่ืองหมายการค้า คา่ภาษี

โรงเรือน และคา่เบีย้ประกนัภยั โดยประมาณการคา่ใช้จ่ายคงทีด่งันี ้
ค่าใช้จ่ายคงที่ 
คา่ใช้จา่ยในการจ้างบริหาร 
(Incentive Management Fees) 

- ร้อยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) หากสดัสว่นของก าไรจากการ
ด าเนินงาน (Gross Operating Profit : GOP) เทียบกบัรายได้รวม (Total Gross 
Revenue : TGR) ต ่ากวา่ร้อยละ 50 

- ร้อยละ 7 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) หากสดัสว่นของก าไรจากการ
ด าเนินงาน (GOP) เทียบกบัรายได้รวม (TGR) ที่สงูกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 50 
และต า่กวา่ร้อย 55 

- ร้อยละ 8 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) หากสดัสว่นของก าไรจากการ
ด าเนินงาน (GOP) เทียบกบัรายได้รวม (TGR) ที่สงูกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 55 
และต า่กวา่ร้อย 60 

- ร้อยละ 9 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) หากสดัสว่นของก าไรจากการ
ด าเนินงาน (GOP) เทียบกบัรายได้รวม (TGR) สงูกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 60 

คา่ใช้จา่ยในการใช้เคร่ืองหมายการค้า  
(Trademark Fee) 

ร้อยละ 0.75 ของรายรับพืน้ที่ห้องพกัโรงแรม และพืน้ที่ห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ 

คา่ภาษีโรงเรือนพืน้ที่เชา่อาคารโรงแรม 
(Property Tax) 

ร้อยละ 12.5 โดยคิดที่ร้อยละ 15 ของรายได้พืน้ที่ห้องพกัโรงแรม 215 วนั 

คา่ภาษีโรงเรือนพืน้ที่เชา่อาคารอพาร์ทเม้นท์ 
(Property Tax) 

ร้อยละ 12.5 ของรายได้พืน้ที่ห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ ที่ร้อยละ 40 

คา่เบีย้ประกนัภยั (Property Insurance Premium) ร้อยละ 0.5 ของรายรับรวมที่เกิดขึน้จริงในปีที่ 1 จากนัน้ ปรับเพ่ิมร้อยละ 3 ทกุปี 

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) 
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ หมายถึง ต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการลงทนุใหม/่ปรับปรุงทรัพย์สนิเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ด าเนินกิจการอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบไปด้วย คา่ใช้จ่ายในการลงทนุซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเตมิจากเดิมที่มีอยู่ และคา่ใช้จ่ายใน
การปรับปรุงใหม ่ (Renovation Costs) หรือเงินส ารองเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Reserve for Replacement) โดยเงิน
ส ารองในการปรับปรุงอาคาร จะเป็นเงินส ารองเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคาร รวมไปถึงการปรับเปลีย่น
เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ตา่งๆ ในโครงการ เพื่อให้โครงการมีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพตลาดในปัจจบุนั ส าหรับ
คา่ใช้จา่ยในการส ารองเพื่อการปรับปรุงอาคารทัว่ไปอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 - 5 ของรายรับสทุธิ โดยการประมาณการ
ดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัอายแุละประเภทของทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) 
เงินส ารองคา่ปรับปรุงอาคาร 
(Reserve for Replacement) 

ร้อยละ 3 ของรายรับพืน้ที่ห้องพกัโรงแรม และพืน้ที่ห้องพกัอพาร์ทเม้นท์ ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ 

 อัตราส่วนลด (Discount Rate) 
อตัราสว่นลด (Discount Rate) พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลสงูสดุระยะเวลา 50 ปี ใน

ปัจจบุนัประมาณร้อยละ 3.64 ตอ่ปี บวกกบัปัจจยัเสีย่งในธุรกิจลกัษณะเดียวกนั ประมาณร้อยละ 6 –7 ตอ่ปี ดงันัน้ จึง
พิจารณาใช้อตัราสว่นลด (Discount Rate) ที่ประมาณร้อยละ 10 ตอ่ปี 
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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อตัราผลตอบแทนการลงทนุของผู้ประกอบการส าหรับโครงการโรงแรม และอพาร์ทเม้นท์ จากการเก็บข้อมลู

ตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผา่นมา จะอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ประมาณร้อยละ 6 - 8 ตอ่ปี ส าหรับการซือ้-
ขายเปลีย่นมือ ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระจึงมคีวามเห็นวา่ประมาณการอตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Cap 
Rate) ส าหรับทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ในครัง้นีอ้ยูใ่นอตัราประมาณร้อยละ 7 ตอ่ปี 

 ต้นทุนขายทรัพย์สิน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระตัง้สมมติฐานโดยจะขายทรัพย์สนิในปีที่ 11 ดงันัน้จึงประมาณการคา่ใช้จ่ายในการ

ขายทรัพย์สนิ โดยค านวณต้นทนุขายประกอบด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 คา่ธรรมเนยีมการโอนร้อยละ 2 และคา่
คอมมิชชัน่ในการขายร้อยละ 1 รวมประมาณร้อยละ 6.3 

15 ที่ปรึกษาได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโครงการแล้วตามสมมติฐานท่ีกลา่วข้างต้นแล้วมคีวามเห็นวา่ วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จะสามารถสะท้อนมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ โดยได้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ณ 
วนัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 เทา่กบั 2,523.88 ล้านบาท และมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัที่ส ารวจทรัพย์สนิเทา่กบั 
2,083.00 ล้านบาท 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิด้วยวธีิพิจารณาจากรายได้มคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สนิท่ีก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สนิเองทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต สามารถสะท้อนมลูคา่จากการให้
เช่า และเป็นการประเมินตามมาตรฐานวชิาชีพของผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระส าหรับลกัษณะทรัพย์สนิท่ีมีรายได้
ประจ า (Recurring Income) 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่ของสนิทรัพย์ของ VR ในราคามลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของ 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี-สทุธิ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวน 217.47 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ทรัพย์สินของ VR มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ราคาประเมิน 

 
ราคาประเมินสูงกว่า 

(ต ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 

 ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมและ
อพาร์ทเม้นท์ โครงการซมัเมอร์เซ็ท 
เอกมยั กรุงเทพฯ 

1,811.16 2,083.00 271.84 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) (54.37)1/ 
รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น VB  217.47 

หมายเหต:ุ 1/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคา
ประเมินและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน 

 
2.2.2.5 BG  ถือครองทรัพย์สนิประเภททีด่ินเปลา่รอการพฒันา 2 แหง่ และที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ซึง่เป็นที่ตัง้โรงแรม 2 

แหง่ ได้แก่  
1) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 40-0-58.90 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ บ้านฉาง จงัหวดัระยอง  
2) ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัอดุรธานี  
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3) ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (อาคารก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ) ที่ตัง้เลขที่ 491 ซอย
สขุมุวิท 27 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

4) ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรมช่ือ RetrOasis Hotel ที่ตัง้เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

BG แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“เยียร์”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สนิข้างต้น ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
2559 (เลขที่อ้างองิ 0581/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที ่ยอ. 0052/2559) เยียร์
ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมนิข้างต้นในราคาเดิม เนื่องจากเยียร์ไมพ่บการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและสภาวะของ
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัส าคญั และได้รับค ายืนยนัจากผู้วา่จ้างวา่ระหวา่งวนัท่ีประเมินตามรายงาน และวนัท่ีออก
จดหมายยืนยนัราคาทรัพย์สินข้างต้น ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัตอ่กายภาพของทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด สรุป
รายละเอียดการประเมินได้ดงันี ้

1) ที่ดนิเปล่าจังหวัดระยอง เนือ้ที่ดนิรวม 40-0-58.90 ไร่ 
ที่ดินเปลา่ จ านวน 4 แปลง  เนือ้ที่ดินรวม 40-0-58.90 ไร่ (16,058.90 ตารางวา) ตัง้อยูท่ี่ถนนสขุมุวิท (ทล.3) 

กิโลเมตรท่ี 196+800 เมตร อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง มีรายละเอียด ดงันี ้
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 
1 30868 95 15089 20 3 51.9 บริษัท กรุงเทพบริหาร 

จ ากดั 
-ไมมี่- 

2 30865 38 15086 8 0 49.0 
3 น.ส.3ก. 

เลขที่ 502 
90 - 7 3 50.0 

4 น.ส.3ก. 
เลขที่ 1842 

164 - 3 1 8.0 

 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 40 0 58.9   

 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
 เยียร์ได้ท าการส ารวจทีด่ินและประเมินราคาทรัพย์สนิเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามรายงานลงวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2559 (เลขที่ 0729/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0052/2559) 
เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม เนื่องจากเยียร์ไมพ่บการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและ
สภาวะของตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนี ้เยยีร์ได้รับค ายืนยนัจากผู้วา่จ้างวา่ระหวา่งวนัท่ีประเมินตาม
รายงาน และวนัท่ีออกจดหมายยืนยนัราคาทรัพย์สนิข้างต้น ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัตอ่กายภาพของ
ทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเยยีร์เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด (Market Comparison 
Method) เพียงวิธีเดยีว เนื่องจากทรัพย์สนิเป็นท่ีดินเปลา่มีข้อมลูเปรียบเทียบตลาดที่เพยีงพอ รายละเอียดการประเมิน
มลูคา่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้

วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด 

- ที่ดิน โฉนดเลขที่ 30868, 30865, น.ส.3ก. เลขที่ 502 และ น.ส.3ก. เลขที่ 1842 เนือ้
ที่ 40-0-58.90 ไร่ หรือ 16,058.90 ตารางวา 

120,441,750  บาท 
(ราคา 7,500 บาทตอ่ ตรว.) 
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วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
(ที่ดินเปลา่ – 
ระยอง) 

- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม ระดบัพืน้ดนิต ่ากวา่ถนนประมาณ 0.50 เมตร ปัจจบุนั
ที่ดินใช้ปลกูมนัส าปะหลงั  

- ที่ดินไมอ่ยูใ่นเขตให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง โดยตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่เทศบาล
เมืองบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตัง้อยูใ่นท าเลติดถนนสายหลกั ใกล้
แหลง่ทอ่งเที่ยวและสถานที่ราชการ มีความเจริญปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพย์สินเป็นที่ดินเปลา่ ไมข่ดัตอ่ข้อกฎหมาย เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการพฒันาใช้
ประโยชน์สงูสดุ  และมีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินมีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สิน 
คือ ด้านพาณิชยกรรม 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0729/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือ
ยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที ่ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยยีร์ ได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดทีม่ีการเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ี
ที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลาใกล้เคยีง ซึง่เยยีร์พิจารณาแล้ว เห็นวา่เป็นข้อมลูที่มีศกัยภาพ
ใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้อมลูที่น ามา
เปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 4 รายการ บริเวณตดิถนนสขุมุวิท เชน่เดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ี
ประเมินมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 8,750 – 10,000 บาทตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะห์มลูคา่
ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาที่ดินโดยพจิารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ิน ลกัษณะ 
ชนิด และคณุภาพของสิง่ที่พฒันา รวมถึงระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวธีิถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score: 
WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ   

ทัง้นี ้ จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยเยยีร์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ 0729/2559 ลงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสอืยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สนิ เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 มลูคา่
ตลาดที่ดิน 16,058.90 ตรว. มีราคา 7,500 บาทตอ่ ตรว. รวมมลูคา่ตลาดที่ดินเปลา่ - จงัหวดัระยอง BG เทา่กบั 120.44 
ล้านบาท 
 

2) ที่ดนิเปล่าจังหวัดอุดรธานี เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่  
 ที่ดินเปลา่ จ านวน 17 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ (2,335.20 ตารางวา) ตัง้อยูท่ี่ ถนนศภุกิจจรรยา 

ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธาน ีมีรายละเอยีด ดงันี ้
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 
1 252 132 304 0 1 22.3 บริษัท กรุงเทพบริหาร 

จ ากดั 
-ไมมี่- 

2 1913 119 312 0 1 13.4 
3 7319 106 4151 0 2 44.9 
4 7320 107 4152 0 1 10.1 
5 9154 124 5200 0 0 64.7 



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน
เลขที ่

เลขที่ดิน หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 

6 24049 125 8295 0 0 65.8 
7 29818 173 9342 0 1 27.1 
8 29819 117 9343 1 1 98.8 
9 34600 100 10444 0 0 75.4 

10 34603 101 10447 1 0 47.9 
11 35424 116 10621 0 0 68.6 
12 35770 89 10733 0 0 33.4 
13 35772 118 10735 0 1 14.9 
14 202599 782 31953 0 0 23.2 
15 202600 783 31954 0 0 87 
16 202601 784 31955 0 0 12.7 
17 202602 785 31956 0 0 25 

 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 5 3 35.20   

 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
 เยียร์ได้ท าการส ารวจทีด่ินและประเมินราคาทรัพย์สนิเมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามรายงานลงวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2559  (เลขที่ 0736/2559) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ และเมื่อวนัท่ี 4 สงิหาคม 2559 (เลขที่ ยอ. 0052/2559) 
เยียร์ได้ยืนยนัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมินข้างต้นในราคาเดิม เนื่องจากเยียร์ไมพ่บการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและ
สภาวะของตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนี ้เยยีร์ได้รับค ายืนยนัจากผู้วา่จ้างวา่ระหวา่งวนัท่ีประเมินตาม
รายงาน และวนัท่ีออกจดหมายยืนยนัราคาทรัพย์สนิข้างต้น ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัตอ่กายภาพของ
ทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเยยีร์เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด (Market Comparison 
Method) เพียงวิธีเดยีว เนื่องจากทรัพย์สนิเป็นท่ีดินเปลา่มีข้อมลูเปรียบเทียบตลาดที่เพยีงพอ รายละเอียดการประเมิน
มลูคา่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้

วิธีการ
ประเมิน 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด 
(ที่ดินเปลา่ – 
อดุรธานี) 

- ที่ดิน 17 แปลง โฉนดเลขที่ 252,1913, 7319, 7320, 9154, 24049, 29818, 29819, 
34600, 34603, 35424, 35770, 35772, 202599 – 202602 เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ 
(2,335.20 ตารางวา)  

- ที่ดินลกัษณะหลายเหลี่ยม ระดบัพืน้ดนิสงูกวา่ถนนผ่านหน้าที่ดินประมาณ 0.20 เมตร. 
ปัจจบุนัเป็นที่ดินเปลา่ ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  

- ที่ดินตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่สส้ีม ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแน่ปานกลาง ตามข้อก าหนดผงั
เมืองจงัหวดัอดุรธานี พ.ศ. 2553  

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดินที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ตัง้อยูใ่นท าเลยา่นใจกลางเมือง มีความเจริญ
ปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโครงการหมูบ้่านจดัสรร โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ไมข่ดั
ตอ่ข้อกฎหมาย และมีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงิน ผู้ประเมินมีความเห็นวา่
การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินคือ ที่อยูอ่าศยัหรือพาณิชยกรรม 

128,436,000  บาท 
(ราคา 55,000 บาทตอ่ ตรว.) 



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  หนา้ 36/74 
 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที่ 0736/2559 ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือ
ยืนยนัและรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที ่ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

 

ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาดเยยีร์ ได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดทีม่ีการเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ี
ที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลาใกล้เคยีง ซึง่เยยีร์พิจารณาแล้ว เห็นวา่เป็นข้อมลูที่มีศกัยภาพ
ใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูที่น ามา
เปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 6 รายการ บริเวณใกล้เคียกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ ซึง่มีราคา
เสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 43,689 – 230,000 บาทตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จงึประเมิน
ราคาทีด่ินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ิน ลกัษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ที่
พฒันา รวมถึงระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่งน า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาใน
การเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

มลูคา่ตลาดที่ดิน จากการประเมินมลูคา่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ เทา่กบั 2,335.20 ตรว. มีราคา 
55,000 บาทตอ่ ตรว. รวมมลูคา่ตลาดที่ดินเปลา่ - จงัหวดัอดุรธานีของ BG เทา่กบั 128.44 ล้านบาท 

 
3) ที่ดนิพร้อมอาคารโรงแรมสูง 34 ชัน้ จ านวน 1 หลัง (อาคารก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ) ที่ตัง้เลขที่ 

491 ซอยสุขุมวิท 27 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ทรัพย์สนิท่ีประเมินเป็นท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างอาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (อาคารกอ่สร้างยงัไมแ่ล้ว

เสร็จ) ปลกูสร้างบนทีด่ินจ านวน 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 2 ไร่ 2 งาน 34.3 ตารางวา ปัจจบุนัอาคารหยดุก่อสร้างมาประมาณ 
11 ปี สว่นท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ งานโครงสร้างทัง้หมด ยงัขาดงานสถาปัตยกรรม งานระบบภายในอาคาร หาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จอาคารจะมีห้องจดัเลีย้งสมัมนา ห้องพกัให้บริการจ านวน 342 ห้อง  
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 
1 3582 4148 440 2 0 25.1 บริษัท กรุงเทพบริหาร 

จ ากดั  
ไมมี่ 

2 3692 4147 528 0 2 09.2 
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 2  2 34.3   

 
เยียร์ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยวิธีต้นทนุ ซึง่เป็นการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วยที่ดินที่

พฒันาแล้วพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยประเมินแยกออกเป็น 2 สว่น คือ การประเมินมลูคา่ที่ดิน และการประเมินมลูคา่สิง่ปลกู
สร้าง จากนัน้น าผลลพัธ์แตล่ะสว่นมารวมกนัเป็นมลูคา่รวมของทรัพย์สนิ 

วิธีการประเมิน ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
1. วิธีต้นทนุ - ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3582 และ 3692 เนือ้ที่รวม 2-2-34.3 ไร่ หรือ 1,034.3 ตารางวา 

- ที่ดินจ านวน 2 แปลงติดกนั มีลกัษณะสี่เหลี่ยม ระดบัพืน้ดินเสมอถนนผา่นหน้าที่ดิน 
ตัง้อยูบ่นพืน้ราบ เป็นที่ดินที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างอาคารสงู 34 ชัน้  

- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สนี า้ตาล ประกาศผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ใช้ที่ดินเพื่อรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ที่
เขตเมืองชัน้ในที่ตอ่เน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมืองและการให้บริการของ
ระบบขนสง่มวลชน  

1,809,500,000 บาท 
(1,750,000 บาทตอ่ ตรว.) 
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วิธีการประเมิน ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินที่ที่ติดถนนสขุมุวิทและติดซอยสขุมุวิท 27 บริเวณโดยรอบ
ประกอบด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า มีความเหมาะสมกบัการพฒันาเป็นโรงแรม มี
ความเป็นไปได้ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่นเขตบงัคบัผงัเมือง และมีความ
เป็นไปได้ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์การทอ่งเที่ยวในประเทศตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ มีความต้องการพกัแรมเพ่ิมขึน้ ผู้ประเมินมีความเห็นวา่การใช้
ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินคือ โรงแรม และการใช้ประโยชน์ในที่ดินปัจจบุนัเป็น
โรงแรม เป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุในทีด่ินแล้ว  

 - อาคาร พืน้ที่ภายในอาคาร 34 ชัน้ รวมชัน้ใต้ดิน เนือ้ที่ใช้สอบ 47,555 ตารางเมตร 
โครงสร้างอาคารและโครงสร้างหลงัคา/วสัดมุงุหลงัคา เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ 

586,115,375 

 รวม 2,395,615.3752/ 
 หรือปัดเศษเป็นประมาณ 2,396,000,000 

2. วิธีรายได้ 1/  
(หามลูค่าคงเหลอื) 

 2,401,000,000 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่0581/2559 ลงวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

หมายเหต:ุ  1/ การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (หามลูคา่คงเหลือ) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระใช้เป็นวธีิในการตรวจสอบ โดยไมมี่
ความเห็นตอ่มลูคา่ตลาดโดยวิธีรายได้ เยียร์มีความเห็นวา่มลูคา่ตลาดที่ได้จากวิธีรายได้เพ่ือหามลูคา่คงเหลือของทรัพย์สินตามสภาพปัจจบุนั 
และวิธีต้นทนุทดแทนตามสภาพปัจจบุนัไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั สะท้อนให้เห็นวา่การพฒันาใช้ประโยชน์ของที่ดินในรูปแบบปัจจบุนัเป็นการใช้
ประโยชน์สงูสดุ และมีความเห็นวา่ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สินสามารถใช้วิธีต้นทนุก าหนดได้ เน่ืองจากผู้ที่จะซือ้ทรัพย์สินในราคานีส้ามารถน า
ทรัพย์สินไปพฒันาตอ่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ ดงันัน้ทีป่รึกษาของผู้ ถือหุ้นจงึไมน่ าราคาประเมินตามวิธีรายได้มาพิจารณาปรับปรุงมลูคา่
ตามบญัชีของ BG 
 

 การประเมินมลูคา่ทีด่ิน ที่ตัง้เลขที่ 491 ซอยสขุมุวิท 27 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
เยียร์ประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทยีบราคาตลาด จากการเปรียบเทียบทรัพย์สนิกบัข้อมลูราคาตลาดมี

การเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลาใกล้เคยีง ซึง่เยียร์พิจารณาแล้ว เห็น
วา่เป็นข้อมลูที่มีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 
โดยข้อมลูที่น ามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 5 รายการ บริเวณตดิถนนสขุมุวิท หรือติดถนน
อโศกมนตรี เช่นเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 1,421,801 – 1,700,000 บาท
ตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวเิคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่ินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ 
ขนาดและรูปร่างของทีด่ิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ทีพ่ฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่ง
น า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

โดยมลูคา่ตลาดทีด่ินซอยสขุมุวิท 27 ของ BG ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบัตารางวาละ 
1.75 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 1,810.03 ล้านบาท 

 การประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง อาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ (อาคารกอ่สร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ)  
เยียร์ ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยใช้วิธีต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) โดยประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจาก

การประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัท่ีประเมิน ตามต้นทนุทดแทนเฉลีย่ตอ่หนว่ย (ตาราง
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เมตร) ซึง่อ้างอิงจากบญัชีราคาประเมินคา่ก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย ในกรณีที่
อาคารหรือสิง่ปลกูสร้างมีลกัษณะหรือคณุภาพท่ีแตกตา่งจากมาตรฐานทัว่ไป อาจประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างโดยวิธี
อื่นๆ ที่เหมาะสม จากนัน้หกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสมตามสภาพอายกุารใช้งาน 

รายละเอียดการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง 
รายการ เนือ้ที่

รวม 
(ตร.ม.) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเสื่อมราคา รวม 
ล้านบาท 

มูลค่าหลัง
หกัค่าเสื่อม

ราคา 
(ล้านบาท) 

หน่วยละ 
(บาท/ 
ตร.ม.) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ปีละ  
ร้อย
ละ 

รวม 
ร้อย
ละ 

อาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้          

- พืน้ที่ภายในอาคาร 34 
ชัน้ รวมชัน้ใต้ดิน  

47,555 17,000 808.44 11 2.5 27.5 222.32 586.12 

รวมมูลค่าตามสภาพปัจจุบัน         586.12 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่0581/2559 ลงวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวธีิการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสม

ส าหรับการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีรายการซือ้ขาย หรือเสนอซือ้เสนอขายที่เปรียบเทียบได้ ซึง่มีข้อมลูตลาดที่
เปรียบเทียบเพียงพอ เช่น ท่ีดินเปลา่ เป็นต้น 

ส าหรับการประเมินราคาสิง่ปลกูสร้าง โดยผู้ประเมินใช้วิธีต้นทนุทดแทนเป็นวิธีทีเ่หมาะสม โดยการหาราคา
ทดแทนใหมท่ีเ่ป็นราคาปัจจบุนัในการก่อสร้างทรัพย์สนิท่ีมีประโยชน์ใช้สอยคล้ายคลงึกนั หรือเป็นต้นทนุในการก่อสร้าง
ทรัพย์สนินัน้ขึน้ใหม ่ณ วนัท่ีประเมินราคา แล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสามารถสะท้อนมลูคา่ทรัพย์สนิ
ตามสภาพปัจจบุนัมากที่สดุ สะท้อนการค านวณอายกุารใช้งานของสิง่ปลกูสร้างทีเ่ป็นอาคารปลอ่ยทิง้ร้างมาเป็นเวลานาน 
 

4) ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel ที่ตัง้เลขที่ 503 ซอย
สุขุมวทิ 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

ทรัพย์สนิท่ีประเมินเป็นท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรมช่ือ RetrOasis Hotel เป็นโรงแรมขนาด 
63 ห้อง ปลกูสร้างบนที่ดินจ านวน 9 แปลงตดิกนั เนือ้ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51.0 ตารางวา บริเวณภายในท่ีดิน 
ประกอบด้วยสิง่ปลกูสร้างอาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จ านวน 4 คหูา รวมจ านวน 
6 รายการ มีสระวา่ยน า้ โดยอาคารเช่ือมหากนัได้ตลอด ปัจจบุนัโรงแรมมีผู้ เชา่ คือ VMS ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดย
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ VMS มีกบักรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกบัของบริษัทฯ 
ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน หน้า

ส ารวจ 
เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 
1 3570 4164 433 0 2 54.0 บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั  ไมมี่ 
2 50500 4149 3531 0 0 12.0 
3 50504 4153 3535 0 0 14.0   
4 50505 4154 3536 0 0 15.0   
5 50506 4155 3537 0 0 14.0   
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ล าดบัที ่ โฉนดที่ดิน
เลขที ่

เลขที่ดิน หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตารางวา 

6 50507 4156 3536 0 0 15.0   
7 50508 4167 3539 0 1 9.0   
8 50509 4166 3540 0 1 9.0   
9 50510 4165 3541 0 1 9.0   
 เนือ้ที่ดินรวมทัง้สิน้ 1 2 51.0   

 
เยียร์ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยวิธีต้นทนุ ซึง่เป็นการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วยที่ดินที่

พฒันาแล้วพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยประเมินแยกออกเป็น 2 สว่น คือ การประเมินมลูคา่ที่ดิน และการประเมินมลูคา่สิง่ปลกู
สร้าง จากนัน้น าผลลพัธ์แตล่ะสว่นมารวมกนัเป็นมลูคา่รวมของทรัพย์สนิ 

วิธีการประเมิน ลักษณะของทรัพย์สิน 
ราคาประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาอิสระ 
1. วิธีต้นทนุ - ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3570, 50500, 50504, 50505, 50506, 50507, 50508, 50509 และ 

50510 เนือ้ที่รวม 1-2-51.0 ไร่ หรือ 651 ตารางวา 
- ที่ดินจ านวน 9 แปลงตดิกนั มีลกัษณะหลายเหลี่ยม ระดบัพืน้ดินเสมอถนนผ่านหน้าที่ดนิ 
ตัง้อยูบ่นพืน้ราบ เป็นที่ดินที่ได้รับการพฒันาแล้วเป็นอาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ อาคาร
โรงแรมสงู 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จ านวน 4 คหูา เป็นโรงแรมขนาด 63 ห้อง เป็นการ
น าอาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่ 

- ที่ดินตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที่สนี า้ตาล ประกาศผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ที่เขตเมืองชัน้ในที่
ตอ่เน่ืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมืองและการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน  

- จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไขความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดิน ติดถนนสขุมุวิทและติดซอยสขุมุวิท 29 บริเวณโดยรอบประกอบด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารส านกังาน การค้าปลีกยอ่ย จากลกัษณะทางกายภาพและ
ท าเลที่ตัง้เหมาะสมกบัการพฒันาเชิงพาณิชยกรรม เป็นโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินมีความเป็นไปได้ทางกฎหมายจากทรัพย์สินอยูใ่นเขตบงัคบัผงั
เมือง และมีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงินจากสถานการณ์การทอ่งเที่ยวใน
ประเทศตลาดอสงัหาริมทรัพย์ มีความต้องการพกัแรมเพ่ิมขึน้ สว่นในด้านตลาดที่อยู่
อาศยัก็มีความต้องการที่พกัประเภทคอนโดมิเนียมในบริเวณแนวรถไฟฟา้ผ่าน ผู้ประเมินมี
ความเห็นวา่การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินคือ โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
คอนโดมิเนียม อาคารส านกังาน  

- การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจบุนั คอื โรงแรม เป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุในที่ดิน แต่
เน่ืองจากอาคารโรงแรมในปัจจบุนัเป็นอาคารเก่าก่อสร้างในแนวราบ สงูเพียง 2 - 3 ชัน้ ท า
ให้มีจ านวนห้องพกัน้อย 63 ห้อง จงึยงัไมก่่อประโยชน์สงูสดุแก่ที่ดิน  

1,106,700,000 บาท 
(1,700,000 บาทตอ่ 

ตรว.) 

 - อาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ อาคารพาณิชย์สงู 3 
ชัน้ จ านวน 4 คหูา เนือ้ที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,758 ตารางเมตร  

32,630,400 

 รวม 1,139,330,400 
 หรือปัดเศษเป็นประมาณ 1,139,000,000 
2. วิธีรายได้ 1/ 
(หามลูค่าคงเหลอื) 

 139,000,000 
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ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่0584/2559 ลงวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

หมายเหต:ุ 1/ การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (หามลูคา่คงเหลอื) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระใช้เป็นวิธีในการตรวจสอบ และมี
ความเห็นวา่มลูคา่ตลาดที่ได้จากวิธีรายได้มีมลูคา่ต ่ากวา่วิธีต้นทนุมาก ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่การใช้ประโยชน์ของที่ดินในปัจจบุนัยงัไมใ่ชก่ารใช้
ประโยชน์สงูสดุ เน่ืองจากจ านวนและลกัษณะของสิ่งปลกูสร้างปัจจบุนัไมก่อ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุให้แก่ทีด่ิน ดงันัน้จงึไมใ่ช้วิธีรายได้ใน
การก าหนดมลูคา่ 
 

 การประเมินมลูคา่ทีด่ิน ที่ตัง้เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 

เยียร์ประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทยีบราคาตลาด จากการเปรียบเทียบทรัพย์สนิกบัข้อมลูราคาตลาดมี
การเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีที่ตัง้ทรัพย์สนิหรือท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลาใกล้เคยีง ซึง่เยียร์พิจารณาแล้ว เห็น
วา่เป็นข้อมลูที่มีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 
โดยข้อมลูที่น ามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่ จ านวน 5 รายการ บริเวณตดิถนนสขุมุวิท หรือติดถนน
อโศกมนตรี เช่นเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 1,421,801 – 1,700,000 บาท
ตอ่ตารางวา เพื่อน ามาวเิคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่ินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ 
ขนาดและรูปร่างของทีด่ิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ทีพ่ฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่ง
น า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

โดยมลูคา่ตลาดทีด่ินซอยสขุมุวิท 29 ของ BG ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบัตารางวาละ 
1.70 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั 1,106.70 ล้านบาท 
 

 การประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง อาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ อาคาร
พาณิชย์สงู 3 ชัน้ จ านวน 4 คหูา เนือ้ที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,758 ตารางเมตร 

เยียร์ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างโดยใช้วิธีต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) โดยประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจาก
การประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัท่ีประเมิน ตามต้นทนุทดแทนเฉลีย่ตอ่หนว่ย (ตาราง
เมตร) ซึง่อ้างอิงจากบญัชีราคาประเมินคา่ก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย ในกรณีที่
อาคารหรือสิง่ปลกูสร้างมีลกัษณะหรือคุณภาพท่ีแตกตา่งจากมาตรฐานทัว่ไป อาจประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างโดยวิธี
อื่นๆ ที่เหมาะสม จากนัน้หกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสมตามสภาพอายกุารใช้งาน 

รายละเอียดการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง สรุปได้ดงันี ้
ล าดับ รายการ เนือ้ท่ี

รวม 
(ตร.ม.) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเส่ือม
ราคาปีละ 

2% 

รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหลังหักค่า
เส่ือมราคา 
(ล้านบาท) 

หน่วยละ 
(บาท/ตร.ม.) 

รวม 
(ล้านบาท) 

รวมร้อยละ 

1 อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้  1,440 18,000 25.92 39 60 15.55 10.37 
2 อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ 2,490 18,000 44.82 39 60 26.89 17.93 
3 อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
240 12,000 2.88 39 60 1.73 1.15 

4 อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา (ร้าน 7-
Eleven) 

288 12,000 3.46 39 60 2.07 1.38 
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ล าดับ รายการ เนือ้ท่ี
รวม 

(ตร.ม.) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่าเส่ือม
ราคาปีละ 

2% 

รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหลังหักค่า
เส่ือมราคา 
(ล้านบาท) 

หน่วยละ 
(บาท/ตร.ม.) 

รวม 
(ล้านบาท) 

รวมร้อยละ 

 สว่นปรับปรุงพฒันา      - - 

 -พืน้ทา่ระว่ายน า้ และ
ทางเดนิรอบสระ  

300 15,000 4.50 39 60 2.70 1.80 

 รวมมูลค่าตามสภาพปัจจุบัน      32.63 

ที่มา:  รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่0584/2559 ลงวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 และหนงัสือยืนยนั
และรับรองมลูคา่ทรัพย์สิน เลขที่ ยอ. 0052/2559 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 

 

ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวธีิการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสม

ส าหรับการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีรายการซือ้ขาย หรือเสนอซือ้เสนอขายที่เปรียบเทียบได้ ซึง่มีข้อมลูตลาดที่
เปรียบเทียบเพียงพอ เช่น ท่ีดินเปลา่ เป็นต้น 

ส าหรับการประเมินราคาสิง่ปลกูสร้าง โดยผู้ประเมินใช้วิธีต้นทนุทดแทนเป็นวิธีทีเ่หมาะสม โดยการหาราคา
ทดแทนใหมท่ีเ่ป็นราคาปัจจบุนัในการก่อสร้างทรัพย์สนิท่ีมีประโยชน์ใช้สอยคล้ายคลงึกนั หรือเป็นต้นทนุในการก่อสร้าง
ทรัพย์สนินัน้ขึน้ใหม ่ณ วนัท่ีประเมินราคา แล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสามารถสะท้อนมลูคา่ทรัพย์สนิ
ตามสภาพปัจจบุนัมากที่สดุ สะท้อนการค านวณอายกุารใช้งานสงูสดุของสิง่ปลกูสร้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

อยา่งไรก็ตาม ผู้ประเมินได้พิจารณาการใช้ประโยชน์สงูสดุของที่ดนิเป็นข้อพิจารณาพืน้ฐาน ดงันัน้ หากอาคารไม่
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุให้แก่ที่ดิน การคงอยูข่องอาคารจงึเป็นภาระแก่ที่ดินโดยไมเ่สริมมลูคา่ที่ดินแตอ่ยา่งใด 
ดงันัน้มลูคา่ทรัพย์สนิตามวิธีต้นทุนจึงไมใ่ช่มลูคา่ตลาด ผู้ประเมนิมีความเห็นวา่มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิจึงเป็นมลูคา่ของ
ที่ดินเพียงอยา่งเดียว ซึง่หมายความวา่ ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่จะซือ้ดินจะน าที่ดินไปพฒันาในรูปแบบอื่นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ที่ดิน ดงันัน้ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นจงึไมน่ าราคาประเมินตามวิธีรายได้มาพิจารณาปรับปรุงมลูคา่ตาม
บญัชีของ BG 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่ตามบญัชีทรัพย์สนิของ BG กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ของ BG มีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวน 796.15 
ล้านบาท 

ทรัพย์สินของ BG  มูลค่าตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินสูงกว่า 
(ต ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 

1. ที่ดินเปลา่ - จงัหวดัระยอง 96.93 120.44 23.51 
2. ที่ดินเปลา่ - จงัหวดัอดุรธานี 118.07 128.44 10.36 
3. ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ ซอย

สขุมุวิท 27 
1,515.53 2,396.00 880.47 

4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการ
โรงแรมชื่อ RetrOasis Hotel ซอยสขุมุวิท 
29 

1,025.86 1,106.70 80.84 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    (199.04) 
รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น VB 2,756.39 3,751.58 796.15 
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หมายเหต:ุ 1/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคา
ประเมินและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน 

 
สรุปรายละเอียดการน าส่วนต่างจากราคาประเมินทรัพย์สนิมาปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ VB 

 รายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 
ของ VB และบริษัทย่อย 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(1) 

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน 

(2) 

ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี 

(2) - (1) 
1 ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ของ VB 

- ที่ดินเปลา่ จงัหวดัสระบรีุ  
- ที่ดินเปลา่ จงัหวดัอา่งทอง 

 
30.00 
73.71 

 
30.00 
81.59 

 
- 

7.88 
 รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VB 103.71 111.59 7.88 
2 ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ของ V33 

- ที่ดินเปลา่ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

150.00 
 

150.04 
 

0.04 
 รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ V33 150.00 150.04 0.04 
3 ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ของ VI 

- ที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน - อาคารส านกังาน 
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 

 
543.51  

 
1,233.00 

 
689.49 

 รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VI 543.51 1,233.00 689.49 
4 ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ของ VR 

- ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ 
โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ 

 
1,811.16 

 
2,083.00 

 
271.84 

 รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ VR 1,811.16 2,083.00 271.84 
5 ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ของ BG 

- ที่ดินเปลา่ อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 
- ที่ดินเปลา่ จงัหวดัอดุรธานี 
- ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสงู 34 ชัน้ (อาคาร
ก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ) ซอยสขุมุวิท 27 

- ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรม
ชื่อ RetrOasis Hotel ซอยสขุมุวิท 29 

 
96.93 

118.07 
1,515.53 

 
1,025.86 

 
120.44 
128.44 

2,396.00 
 

1,106.70 

 
23.51 
10.36 

880.47 
 

80.84 

 รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของ BG 2,756.39 3,751.58 995.18 
รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 5,364.78 7,329.21 1,964.43 

ทรัพย์สินที่ไมไ่ด้ประเมินมลูคา่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นยานพาหนะ 
และอปุกรณ์ส านกังาน 

10.76   

รวมทรัพย์สินของ VB และกลุ่มบริษัท VB 5,375.54  1,964.43 
หกั: หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax 
Liabilities) 

  (392.89) 

รายการปรับปรุง: ส่วนของผู้ถือหุ้นของ VB   1,571.55 
หมายเหต ุ1/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคา

ประเมินและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน 
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ดงันัน้ CapAd จึงไดป้รบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของ VB เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาประเมินและมูลค่าทางบญัชีของ
ทรพัย์สินจ านวน 1,571.55 ลา้นบาท 
 
สรุปการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของ VB 

จากการพิจารณารายการท่ีกลา่วไว้ข้างต้น CapAd ได้ท าการประเมินมลูคา่ VB จากวิธีมลูคา่ตามบญัชีที่
ปรับปรุงแล้ว สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
รายการ VB V33 VI VR BG รวม 

สินทรัพย์รวมของ ณ 31 ธันวาคม 2558 1,811.41 305.05 597.77 1,868.93 2,765.51  
หกั เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ณ 31 ธันวาคม 2558 (1,043.00) - - - -  
หกั หนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 (804.27) (4.53) (384.42) (1,685.73) (1,872.60)  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ณ 31 ธันวาคม 2558 (35.86) 300.51 213.35 183.19 892.91 1,554.10 
รายการปรับปรุง       
บวก การเพิ่มทนุช าระแล้วของ VB และกลุม่บริษัท VB1/ 5,320.90 - - 500.00 1,850.60 7,671.50 
หกั เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้1/  (5,172.50) - - - - (5,172.50) 
รายการสว่นเพ่ิม (สว่นลด) จากการประเมินราคา
ทรัพย์สิน (สทุธิหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี)2/ 

6.30 0.03 551.59 217.47 796.15 1,571.55 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง 118.84 300.54 764.94 900.66 3,539.66 5,624.65 
มูลค่ากิจการของ VB  5,624.65 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.2.1 ของรายงานฉบบันี ้ มลูคา่หุ้นทีต่ราไว้เทา่กบัหุ้นละ 10.00 บาท 
 2/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.2.2 ของรายงานฉบบันี ้

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการกลุม่ VB ที่ 5,624.65 ล้านบาท 
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3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
3.1 บริษัทฯ 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดตี ณ ช่วงเวลาตา่งๆ CapAd อ้างอิงจากราคาตลาดตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ได้แก ่
ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 
15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จากกลุม่ผู้ท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อมลูถึงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 เป็นวนัท่ีบริษัทฯ 
ได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จากกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ โดยได้ประเมินมลูคา่หุ้นจากราคาตลาดถวัเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทฯ 7 วนัและ 15 วนั (จนถงึวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559) จะได้มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ เทา่กบั 2.725 – 
2.729 บาทตอ่หุ้น และมลูคา่ตลาดกิจการ PRINC (รวมกลุม่ VB) เทา่กบั 8,829.95 – 8,841.88 ล้านบาท1 

ในช่วง 360 วนัท าการระหวา่งวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ถึงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ สงูสดุ 
เทา่กบัหุ้นละ 3.97 บาท (วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558) และราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ต า่สดุเทา่กบัหุ้นละ 2.26 บาท (วนัท่ี 29 
มิถนุายน 2559) โดยมีแผนภาพราคาปิดหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

 

 
ที่มา: SETSMART 

 
3.2 กลุ่ม VB 

ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้ประเมินราคาหุ้น VB โดยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด เนื่องจาก VB ไมไ่ด้เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงไมม่ีราคาหุ้นท่ีซือ้ขายอ้างองิได้ 

  

                                                           
1 ค านวณจากจ านวนหุ้นจดทะเบียนและช าระแล้ว ณ วนัที่ 19 ตลุาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 3,240,087,520 หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  
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4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยการน ามลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ตามทีป่รากฏในงบ

การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เทา่กบั 1,982.76 ล้านบาท  และประเมิน
ราคาหุ้นของ VB โดยการน ามลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ ซึง่เทา่กบั 1,007.14 ล้านบาท คณูด้วยคา่มธัยฐาน 
(Median) ของ P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคยีงกบับริษัทฯ และกลุม่ VB 
ในหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงแรม และบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ที่มีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารส านกังานให้เช่า จ านวน 14 บริษัท โดยเป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559 ซึง่สามารถสรุปได้
ดงันี ้

PRINC + VB คา่ P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลงั (เทา่) 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล  0.42  0.42  0.42  0.43  0.43  0.43  0.46  0.52  

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  5.44  5.45  5.49  5.60  5.48  5.46  5.46  4.98  

บมจ. ดสุิตธานี 1.88  1.90  1.90  1.94  1.87  1.78  1.65  1.40  

บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 2.25  2.29  2.33  2.44  2.39  2.38  2.34  2.27  

บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ 
พรอพเพอร์ตี ้

0.77  0.78  0.80  0.84  0.87  0.87  0.86  0.95  

บมจ. ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล 0.35  0.35  0.36  0.37  0.37  0.37  0.36  0.37  

บมจ. แมนดารินโฮเต็ล  1.67  1.71  1.73  1.74  1.70  1.67  1.65  1.65  

บมจ. โอเอชทีแอล 17.94  18.42  19.13  18.81  18.10  17.91  18.27  17.93  

บมจ. โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) 3.45  3.43  3.42  3.44  3.43  3.42  3.55  3.62  

บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล  1.13  1.13  1.13  1.17  1.13  1.11  1.13  1.12  

บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ 1.14  1.15  1.16  1.22  1.24  1.27  1.28  1.27  

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวล 
ลอปเม้นท์ 

0.97  0.99  1.01  1.06  1.07  1.13  1.37  1.36  

บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 1.16  1.17  1.17  1.23  1.25  1.22  1.21  1.25  

บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 1.26  1.29  1.32  1.38  1.38  1.39  1.47  1.62  

ค่ามัธยฐานของ 14 บริษัท 1.21  1.23  1.24  1.31  1.31  1.33  1.42  1.38  

มลูคา่กิจการของ PRINC (ล้านบาท)1/ 2,400.56  2,440.12  2,464.91  2,591.14  2,603.81  2,636.91  2,817.62  2,734.04  
มลูคา่กิจการของ VB (ล้านบาท) 1,219.36  1,239.45  1,252.04  1,316.16  1,322.60  1,339.41  1,431.20  1,388.75  
มูลค่ากิจการของ PRINC + VB  
(ล้านบาท) 

3,619.92  3,679.58  3,716.95  3,907.31  3,926.41  3,976.32  4,248.82  4,122.79  

ที่มา: SETSMART 
หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่กิจการ PRINC ไม่รวมกลุม่ VB 

 
จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้ จะได้มลูคา่กิจการของบริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) เทา่กบั 2,400.56 – 

2,817.62 ล้านบาท และมลูคา่กิจการของ VB ที ่1,219.36 – 1,431.20 ล้านบาท รวมมลูคา่กิจการของบริษัทฯ และกลุม่ 
VB เทา่กบั 3,619.92 – 4,248.82 ล้านบาท 
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5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัทฯ (Earnings 

per Share) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนย้อนหลงั สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่สอบทานโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต และเป็นงบการเงินฉบบัลา่สดุ คณูด้วยคา่มธัยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคยีงกบับริษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ ซึง่ด าเนิน
ธุรกิจโรงแรม และบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารส านกังานให้เชา่ 
จ านวน 14 บริษัท โดยเป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

PRINC + VB คา่ P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลงั (เทา่) 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล  9.00  8.98  9.04  8.94  8.48  8.21  8.16  10.04  
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  30.81  30.89  31.11  32.14  32.39  32.39  32.13  31.75  
บมจ. ดสุิตธานี 47.93  48.24  48.47  51.05  51.78  49.35  45.78  45.25  
บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 37.11  37.74  38.45  41.44  42.66  44.16  48.97  128.89  
บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ 
พรอพเพอร์ตี ้

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 32.30  

บมจ. ลากนู่า รีสอร์ท 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. โรงแรมรอยลั 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 พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวล 
ลอปเม้นท์ 

12.59  12.83  13.06  14.37  15.84  16.95  22.06  34.73  

บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 7.41  7.45  7.45  7.90  8.16  8.09  8.30  8.64  
บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 15.67  16.07  16.39  17.31  17.38  17.53  18.47  22.64  
ค่ามัธยฐานของ 12 บริษัท1/ 17.07  17.13  17.24  17.75  17.34  17.24  20.27  33.24  
มูลค่ากิจการ PRINC (ล้านบาท)2/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
มูลค่ากิจการของ VB (ล้านบาท) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
มูลค่ากิจการของ PRINC + VB  
(ล้านบาท) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ที่มา: SETSMART 
หมายเหต:ุ 1/ ยกเว้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้และ บมจ. แมนดารินโฮเต็ล ซึง่มีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน

และไมส่ามารถค านวณอตัราสว่น P/E ได้ 
 2/ มลูคา่กิจการ PRINC ไมร่วมกลุม่ VB 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และกลุม่ VB มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานในช่วง 12 เดือนย้อนหลงั ท าให้ไมส่ามารถ
ค านวณอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้นได้ ดงันัน้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ และกลุม่ 
VB ด้วยวิธีนีไ้ด้ 
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6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
6.1 บริษัทฯ 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้ เป็นวิธีที่ค านงึถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการค านวณหา
มลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิด้วยอตัราสว่นลดที่เหมาะสม ซึง่ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ค านวณหา
อตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็นอตัราสว่นลดและ
ค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า (ปี 2559 - 
2564)  โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานวา่ธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) ไมม่ีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั ทัง้นี ้ที่ปรึกษาของผู้ ถือ
หุ้นไมไ่ด้พิจารณาถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั (“BCD”) ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของ PRINC มาพิจารณา เนื่องจาก BCD เพิ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจและยงัไมไ่ด้รับคดัเลอืกเป็นผู้ด าเนินโครงการโรงแรมใน
ยา่นสยามสแควร์ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

CapAd ได้จดัท าประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างองิข้อมลู และสมมตฐิานท่ีได้รับจากบริษัทฯ และ
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาหามลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ 
ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้
สถานการณ์ภายในของบริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานท่ีก าหนด มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตาม
วิธีนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ และธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน  ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ CapAd อ้างอิง
จากข้อมลูในอดตี และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยสมมตฐิานท่ีส าคญัของประมาณการทางการเงินของ
บริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
รายได้และต้นทุนขายและบริการ 

(1) รายได้จากการให้บริการที่พัก 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงแรม แมริออท เอ็คเซค็ควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (MEA) โดยให้บริการ

ห้องพกัแบบรายเดือนและรายวนั ภายใต้เครือแมริออท รายได้จากการให้บริการท่ีพกัอาศยั ประกอบด้วย รายได้คา่ห้องพกั 
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม และรายได้อื่นๆ โดยสรุปได้ดงันี ้

 รายได้คา่ห้องพกั 
PRINC  2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

จ านวนห้องพกั ห้อง 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 
จ านวนวนัให้บริการ วนั 365.00 365.00 365.00 182.00 366.00 
อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ร้อยละ 85.80 79.38 85.85 83.90 85.00 
จ านวนห้องพกัที่ให้บริการ (Available) ห้อง 67,160 67,160 67,160 33,488 67,344 
จ านวนห้องพกัที่มีผู้ ใช้บริการ (Occupied) ห้อง 57,623 53,310 57,654 28,098 57,243 
ราคาคา่ห้องพกัเฉลี่ย บาท/คืน 3,202.94 3,309.23 3,429.29 3,446.15 3,532.17 
อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาคา่ห้องพกั ร้อยละ n.a. 3.32 3.63 0.49 3.00 
รายได้ค่าห้องพัก ล้านบาท 184.56 176.41 197.71 96.83 202.19 
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PRINC  2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
จ านวนห้องพกั ห้อง 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 
จ านวนวนัให้บริการ วนั 365.00 365.00 365.00 366.00 365.00 
อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 
จ านวนห้องพกัที่ให้บริการ (Available) ห้อง 67,160 67,160 67,160 67,344 67,160 
จ านวนห้องพกัที่มีผู้ ใช้บริการ (Occupied) ห้อง 57,086 57,086 57,086 57,243 57,086 
ราคาคา่ห้องพกัเฉลี่ย บาท/คืน 3,673.45 3,820.39 3,973.21 4,132.14 4,297.42 
อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาคา่ห้องพกั ร้อยละ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
รายได้ค่าห้องพัก ล้านบาท 209.70 218.09 226.81 236.54 245.32 

 
ก. อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 
อตัราเข้าพกัในชว่งปี 2556 – 2558 เทา่กบัร้อยละ 85.80 ร้อยละ 79.38 และร้อยละ 85.85 ตามล าดบั โดยอตัรา

การเข้าพกัในปี 2557 ลดลงเนือ่งจากเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
และการประกาศกฎอยัการศกึในเดือนพฤษภาคม 2557 มีผลให้นกัทอ่งเทีย่วและนกัธุรกิจทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศ
ลดลง โดยในปี 2557 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วเดินทางเข้าประเทศไทยลดลง อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 สถานการณ์ทอ่งเที่ยว
ของไทยปรับตวัดีขึน้ โดยจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึน้จาก 24.81 ล้านคนในปี 2557 เป็น 
29.88 ล้านคนในปี 2558 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.44 จากปี 2557 (โปรดดแูผนภาพด้านลา่ง) 

อตัราเข้าพกัในชว่งคร่ึงแรกของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 83.90 ซึง่ต ่ากวา่อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ในปี 2558 
เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีจะเป็นช่วง Low Season 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเข้าประเทศไทยในปี 2554 – 2558 

 
ที่มา: Immigration Bureau, Royal Thai Police และกลุม่สถิติและเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว กรมการทอ่งเที่ยว 

 
ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ก าหนดให้อตัราการเข้าพกัในปี 2559 - 2564 เทา่กบัร้อยละ 

85.00 ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราการเข้าพกัในปี 2556 และปี 2558 ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ MEA ตัง้อยูบ่นท าเลที่ด ี
ใจกลางยา่นธุรกิจ และอยูภ่ายใต้การบริหารงานโดยเครือโรงแรมทีม่ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
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ข. ราคาห้องพกัเฉลีย่ (Average Room Rate) 
ราคาห้องพกัเฉลีย่ในปี 2556 - 2558 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 เทา่กบัห้องละ 3,202.94 บาท 3,309.23 บาท, 

3,429.29 บาท และ 3,446.15 บาท ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.32, ร้อยละ 3.63 และร้อยละ 0.49 ตามล าดบั 
ส าหรับประมาณการราคาห้องพกัเฉลีย่ในปี 2559 ก าหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี และในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 4.00 ตอ่ปี ทัง้นี ้ราคาห้องพกัเฉลีย่จะเพิม่ขึน้ไมม่ากนกัเนื่องจากการแขง่ขนัท่ีสงูของธุรกิจโรงแรม 

 รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม (F&B) 
 ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่มเทา่กบั 15.55 ล้านบาท, 13.29 ล้าน
บาท, 14.85 ล้านบาท และ 7.48 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 8.43, ร้อยละ 7.54, ร้อยละ 7.51 และร้อยละ 
7.72 ของรายได้คา่ห้องพกั ตามล าดบั  ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่มเทา่กบัร้อยละ 7.80 ของรายได้คา่ห้องพกัตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่น
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตอ่รายได้คา่ห้องพกัเฉลีย่ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 15.55 13.29 14.85 7.48 15.77 
รายได้อ่ืนๆ – โรงแรม 2.08 1.73 1.67 0.63 2.02 
สดัสว่นรายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตอ่รายได้ห้องพกั (ร้อยละ)  8.43 7.54 7.51 7.72 7.80 
สดัสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่รายได้ห้องพกั (ร้อยละ)  1.13 0.98 0.84 0.65 1.00 

PRINC 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 16.36 17.01 17.69 18.45 19.14 
รายได้อ่ืนๆ – โรงแรม 2.10 2.18 2.27 2.37 2.45 
สดัสว่นรายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตอ่รายได้ห้องพกั (ร้อยละ)  7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 
สดัสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่รายได้ห้องพกั (ร้อยละ)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 รายได้อื่น – โรงแรม 
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้คา่โทรศพัท์ รายได้คา่ซกัรีด รายได้คา่จอดรถ รายได้คา่เชา่ และอื่นๆ เป็นต้น 
ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 รายได้อื่นเทา่กบั 2.08 ล้านบาท, 1.73 ล้านบาท, 1.67 ล้านบาท 

และ 0.63 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.13, ร้อยละ 0.98, ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 0.65 ของรายได้คา่
ห้องพกั ตามล าดบั  ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้ รายได้อื่นเทา่กบัร้อย
ละ 1.00 ของรายได้คา่ห้องพกัตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นรายได้อื่นตอ่รายได้คา่ห้องพกัเฉลีย่ในปี 
2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

 
(2) รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 

 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส ์ จ ากดั (“CS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการระบบ
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษา ตดิตัง้และวางระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการข้อมลูส าหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล (Hospital Information System) บริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น 
ด้านทรัพยากรบคุคล ด้านการเงิน ด้านการบริหารหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) รวมถงึโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ (Business Intelligence) 
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 ทัง้นี ้ รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโปรแกรม รายได้จาก
การติดตัง้ระบบ รายได้จากการบ ารุงรักษา รายได้จากการขายฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ เป็นต้น  โดยในปี 2556 – 2558 รายได้
จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ เทา่กบั 68.20 ล้านบาท, 130.67 ล้านบาท, และ 167.51 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 91.60 และร้อยละ 28.19 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั  ทัง้นี ้บริษัทฯ เข้าลงทนุใน CS ในเดือนตลุาคม 
2556 จึงรับรู้รายได้จาก CS ไมเ่ต็มปี ท าให้รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศในปี 2556 ต ่ากวา่ปี 2557 – 
2558  นอกจากนี ้ในคร่ึงแรกของปี 2559 รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศเทา่กบั 30.80 ล้านบาท ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 222 เนื่องจากในชว่งปี 2557 - 2558 CS มีรายได้จากโครงการใหญ่หลายโครงการจาก
โรงพยาบาลของหลายมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัขอนแกน่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี รวมถึงลกูค้าในกลุม่
โรงพยาบาลขนาดกลางทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ขณะทีใ่นช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 CS มีรายได้จากการขาย
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการข้อมลูส าหรับธรุกิจโรงพยาบาลลดลง เนื่องจาก CS มุง่เน้นการขาย
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร ประกอบกบัการปรับองค์กรในการขายระบบบริหารจดัการข้อมลูส าหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประมาณรายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศเทา่กบั 96.77 ล้านบาท โดย
เป็นรายได้จากคา่ขายลขิสทิธ์ิโปรแกรมและระบบประมาณร้อยละ 38 และรายได้จากคา่ติดตัง้และบ ารุงรักษาประมาณ
ร้อยละ 62 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ  ทัง้นี ้ ปัจจบุนั CS มีงานระหวา่งการสง่มอบและจะ
สามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 ประมาณ 43 ล้านบาท และมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาอกีหลายงาน 

อยา่งไรก็ตาม CS ภายหลงัการปรับองค์กรในสว่นการขายระบบบริหารจดัการข้อมลูส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล  
CS ได้จดัหาบคุลากรที่มีประสบการณ์เข้ามา และฝ่ายบริหารของ CS จะเข้ามาร่วมท าตลาดด้วย โดยปัจจบุนั CS อยู่
ระหวา่งประมลูงานในหลายโครงการ และมีโครงการเฟสตอ่เนื่องจากโครงการท่ีได้รับในปี 2557 – 2558 ดงันัน้ CS ได้
ประมาณรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ในปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 20 จากปี 2559  โดยรายได้
จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศในปี 2559 ต ่ากวา่ปี 2557 – 2558 คอ่นข้างมาก 

นอกจากนี ้ ในปี 2561 – 2562 ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้รายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเลก็ รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ มีแนวโน้มที่
จะเปลีย่นมาใช้ระบบจดัการข้อมลูที่มีความทนัสมยัขึน้ และในปี 2563 – 2564 รายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบ
สารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า ซึง่สงูกวา่ประมาณการเงินเฟอ้เลก็น้อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
CS (บริษัทย่อยของ PRINC) 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

รายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ 68.20  130.67  167.51  30.80  96.77  
อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ (ร้อยละ) 

n.a. 91.60 28.19 n.a. (42.23) 

 
CS (บริษัทย่อยของ PRINC) 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ 116.12  127.74  140.51  147.54  154.91  
อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ (ร้อยละ) 

20.00 10.00 10.00 5.00 5.00 
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(3) รายได้ธุรกิจบริหารอาคารส านักงาน 
บริษัทฯ ให้บริการบริหารอาคารส านกังานบางกอก บิสซิเนส เซน็เตอร์ (Bangkok Business Center: BBC) 

ตัง้อยูท่ี่ 29 ถนนสขุมุวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ เข้าท าสญัญาบริหารจดัการ
กบับริษัท วี อินเทลลเิจ้นซ์ จ ากดั (VI) สญัญาบริหารจดัการมีอาย ุ1 ปี และที่ผา่นมามกีารตอ่สญัญามาตลอด โดยภายใต้
สญัญา บริษัทฯ จะได้รับคา่บริหารจดัการในอตัราคงที่ 3.50 ล้านบาทตอ่เดือน (เทา่กบั 42 ล้านบาทตอ่ปี) 

อยา่งไรก็ตาม ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ทีป่รึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้บริษัทฯ มีรายได้
ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน เทา่กบั 42.00 ล้านบาท ถงึปี 2559 

 
(4) รายได้อื่น 
รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เพื่อ

ค้า ก าไรท่ีเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อค้า และรายได้อืน่ๆ  ทัง้นี ้ รายได้สว่นใหญ่มาจากก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

ปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 รายได้อื่นเทา่กบั 11.19 ล้านบาท, 9.65 ล้านบาท, 8.35 ล้านบาท และ 
4.78 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 3.93, ร้อยละ 2.65, ร้อยละ 1.97 และร้อยละ 3.04 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ตามล าดบั 

ในการจดัท าประมาณการทางการเงินครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้รายได้ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ 
เทา่กบัร้อยละ 0.17 และร้อยละ 0.64 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่รายได้ดงักลา่วในปี 
2557 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559  อยา่งไรก็ตาม ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้ในปี 2559 ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรท่ีเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อค้า เทา่กบั ก าไรท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพือ่ค้า และก าไรท่ีเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อ
ค้าในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 และหลงัจากนัน้ในปี 2560 – 2564 ไมม่ีรายได้ดงักลา่ว 
 

(5) ต้นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย 
 ต้นทนุของการให้บริการห้องพกั 

 ต้นทนุหลกัของการให้บริการห้องพกัประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่วสัดแุละอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการ
ให้บริการห้องพกั และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 

ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 ต้นทนุของการให้บริการห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 20.47, ร้อยละ 
21.01, ร้อยละ 19.93 และร้อยละ 20.07 ของรายได้คา่ห้องพกั ตามล าดบั  ดงันัน้ ในการจดัท าประมาณการทางการเงิน
ในครัง้นี ้ ในปี 2559 – 2564 ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่ขึน้ร้อยละ 
3 ตอ่ปี ตามประมาณการเงินเฟอ้  นอกจากนี ้คา่วสัดแุละอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 4 ของ
รายได้คา่ห้องพกั ซึง่เทา่กบัคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัวสัดสุิน้เปลอืงเฉลีย่ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

 ต้นทนุของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 ต้นทนุหลกัของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยพนกังาน ต้นทนุคา่อาหารและ
เคร่ืองดื่ม คา่วสัดสุิน้เปลอืง และคา่ใช้จา่ยอื่น เป็นต้น  ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 ต้นทนุของการ
ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเทา่กบั ร้อยละ 81.45, ร้อยละ 80.68, ร้อยละ 79.63 และร้อยละ 78.68 ของรายได้จากการ
ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามล าดบั  
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 ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ก าหนดให้ต้นทนุของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเทา่กบั
ร้อยละ 80.20 ของรายได้จากการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ต้นทนุการให้บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ในปี 2556 - 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

 ต้นทนุของการให้บริการอื่นๆ 
 ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559  ต้นทนุของการให้บริการอื่นๆ เทา่กบัร้อยละ 53.34, ร้อยละ 62.45, 
ร้อยละ 69.59 และร้อยละ 37.77 ของรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ตามล าดบั 
 ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ก าหนดให้ต้นทนุของการให้บริการอื่นๆ เทา่กบัร้อยละ 54.54 ของ
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ต้นทนุการให้บริการอื่นๆ ในปี 2556 - 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

ต้นทนุของการให้บริการห้องพกั 37.78  37.07  39.39  19.43  40.09  
ต้นทนุของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 12.67  10.73  11.82  5.88  12.65  
ต้นทนุของการให้บริการอ่ืนๆ  1.11  1.08  1.16  0.21  1.10  
คา่เสื่อมราคา 62.25  43.76  41.42  20.23  41.63  
รวมต้นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย 113.80  92.64  93.80  45.75  95.47  
อตัราก าไรขัน้ต้น – ที่พกัอาศยั (ร้อยละ) 43.72 51.61 56.22 56.40 56.60 
 

PRINC 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ต้นทนุของการให้บริการห้องพกั 41.35  42.67  44.04  45.48  46.91  
ต้นทนุของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 13.12  13.64  14.19  14.80  15.35  
ต้นทนุของการให้บริการอ่ืนๆ  1.14  1.19  1.24  1.29  1.34  
คา่เสื่อมราคา 43.00  43.31  43.07  44.94  46.87  
รวมต้นทุนขายและบริการ – ที่พักอาศัย 98.61  100.81  102.54  106.50  110.46  
อตัราก าไรขัน้ต้น – ที่พกัอาศยั (ร้อยละ) 56.78 57.51 58.45 58.62 58.61 
 

(6) ต้นทุนขายและบริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ 
 ต้นทนุขายและบริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ต้นทนุโปรแกรมส าเร็จรูป ต้นทนุระบบบริหารจดัการ 
คา่ใช้จา่ยพนกังาน และอื่นๆ เป็นต้น 
 ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 ต้นทนุขายและบริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ เทา่กบั 22.10 ล้าน
บาท, 90.02 ล้านบาท, 134.19 ล้านบาท และ 38.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.40, ร้อยละ 68.89, ร้อยละ 80.11 
และร้อยละ 123.47 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ ทัง้นี ้ สดัสว่นต้นทนุขายและบริการตดิตัง้ระบบ
สารสนเทศในแตล่ะปีมีความแตกตา่งกนัมาก เนื่องจากโครงสร้างรายได้ในแตล่ะปีมีความแตกตา่ง โดยต้นทนุเก่ียวกบั
คา่ลขิสทิธ์ิเป็นคา่ใช้จา่ยผนัแปร ขณะท่ีคา่ใช้จ่ายพนกังานเป็นต้นทนุคงท่ีหลกัของ CS 
 ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ก าหนดให้ในปี 2559 ต้นทนุขายและบริการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ เทา่กบัร้อยละ 82.96 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ ลดลงจากช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 
เนื่องจาก CS ในปัจจบุนัมกีารเลกิจ้างพนกังานบางสว่น จงึท าให้ต้นทนุเก่ียวกบัพนกังานในชว่งคร่ึงหลงัของปี 2559 ลดลง 
 นอกจากนีใ้นปี 2560 – 2564 ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้ต้นทนุลขิสทิธ์ิโปรแกรม เทา่กบัร้อยละ 67 ของ
รายได้จากการขายโปรแกรม ซึง่เทา่กบัประมาณการของ CS และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานเทา่กบัคา่ใช้จา่ยตอ่เดือนที่
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จ่ายอยูใ่นปัจจบุนั และเพิ่มขึน้ตามอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ นอกจากนี ้ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้ต้นทนุอื่นๆ เทา่กบัร้อยละ 2.00 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

ต้นทนุการให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 22.10  90.02  134.19  38.03  80.28  
สดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ (ร้อยละ) 

67.60 31.11 19.89 (23.38) 17.04 

 

PRINC 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ต้นทนุการให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 94.65  103.17  113.32  118.98  124.93  
สดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ (ร้อยละ) 

18.49 19.24 19.35 19.35 19.35 

 

(7) ต้นทุนบริหารอาคารส านักงาน 
 ต้นทนุสว่นใหญ่ของการบริหารอาคารส านกังาน ได้แก่ คา่ใช้จา่ยพนกังาน โดยในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรก
ของปี 2559  ต้นทนุบริหารอาคารส านกังาน เทา่กบั 5.20 ล้านบาท, 22.15 ล้านบาท, 21.89 ล้านบาท และ 13.55 ล้าน
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 37.14, ร้อยละ 52.74, ร้อยละ 50.98 และร้อยละ 63.32 ของรายได้จากการบริหาร
อาคารส านกังาน ตามล าดบั 
 ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้คา่ใช้จ่ายพนกังานในปี 2559 
เทา่กบั คา่ใช้จา่ยพนกังานในชว่งคร่ึงแรกของปี 2559 และปรับเป็นรายปี และคา่ใช้จ่ายอื่นในปี 2559 เทา่กบั คา่เฉลีย่ของ
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา 

(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

ต้นทนุบริหารอาคารส านกังาน 5.20  22.15  21.89  13.55  27.36  
อตัราก าไรขัน้ต้น – การบริหารอาคารส านกังาน (ร้อยละ) 62.86 47.26 49.02 36.68 34.85 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 คา่ใช้จา่ยในการขาย 

คา่ใช้จา่ยในการขายเป็นคา่ใช้จา่ยในการขายของธุรกิจให้บริการท่ีพกัของโรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คควิทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ โดยในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 คา่ใช้จา่ยในการขาย เทา่กบั 14.15 
ล้านบาท, 11.79 ล้านบาท, 11.66 ล้านบาท และ 5.74 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 7.00, ร้อยละ 6.16, ร้อยละ 
5.44 และร้อยละ 5.47 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ตามล าดบั 

ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นก าหนดให้คา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบั ร้อย
ละ 5.69 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 
2556 - 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 
 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
ประกอบด้วย เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ ของสว่นกลางและ

ฝ่ายบริหาร คา่บริหารจดัการ (Management Fee) ธุรกิจโรงแรม คา่ Royalty Fee ธุรกิจโรงแรม คา่ Incentive Royalty 
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Fee คา่สาธารณปูโภค คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา คา่เช่าส านกังาน คา่เบีย้ประกนัภยั และภาษี
โรงเรือน (Property Tax) คา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และอื่นๆ เป็นต้น 

ปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เทา่กบั 99.50 ล้านบาท, 137.70 ล้านบาท, 
153.86 ล้านบาท และ 72.04 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 34.99, ร้อยละ 37.82, ร้อยละ 36.23 และร้อยละ 45.85 
ของรายได้จากการขายและให้บริการ ตามล าดบั 

ในการจดัท าประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นให้สมมตฐิานท่ีส าคญัเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยใน
การบริหาร ดงันี ้

- คา่ใช้จ่ายพนกังาน ในปี 2559 เท่ากบั ค่าใช้จ่ายพนกังานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 และปรับเป็นเตม็ปี และคา่ใช้จ่าย
พนกังานในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี  

- คา่สาธารณปูโภค (ส านกังานใหญ่ และ CS ยกเว้น MEA) ในปี 2559 เทา่กบั คา่สาธารณปูโภคในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2559 และปรับเป็นเตม็ปี และคา่ใช้จ่ายพนกังานในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- คา่สาธารณปูโภค – MEA เทา่กบั ร้อยละ 7.57 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ซึง่เทา่กบัคา่เฉล่ียของคา่สาธารณปูโภคตอ่
รายได้จากธุรกิจโรงแรม ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

- คา่บริหารจดัการ (Management Fee), คา่ Base Royalty Fee และคา่ Incentive Royalty Fee – MEA เป็นไปตาม
สญัญา กบัเครือแมริออท 

- คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา – MEA ร้อยละ 3.40 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ซึง่เทา่กบัค่าเฉล่ียของคา่ซอ่มแซมและ
บ ารุงรักษาตอ่รายได้จากธุรกิจโรงแรม ในปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 

- คา่เบีย้ประกนัภยั เทา่กบัค่าเบีย้ประกนัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 และปรับเป็นเตม็ปี และคา่ใช้จ่ายพนกังานในปี 2560 
– 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษา ในปี 2559 เทา่กบั คา่เฉล่ียค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาแตล่ะรายการในช่วงปี 2556 – 2558 และคร่ึง
แรกของปี 2559 และในปี 2560 – 2564 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- ภาษีโรงเรือนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในปี 2559 เทา่กบั คา่ใช้จ่ายแตล่ะรายการในในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 และปรับเป็น
เตม็ปี และภาษีโรงเรือนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในปี 2560 – 2564 ก าหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- ท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นให้สมมตฐิานว่าบริษัทฯ จะช าระคา่ชดเชยคิดฟ้องร้อง รวม 3.52 ล้านบาท ในปี 2559 ตามหลกั
ความระมดัระวงั  (โปรดดรูายละเอียดในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.1.4 ของรายงานฉบบันี)้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC 2556A 2557A 2558A 1H2559A 2559F 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 99.50  137.70  153.86  72.04  141.50  
คา่ใช้จา่ยในการขาย 14.15  11.79  11.66  5.74  12.52  
สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่รายได้จากการขายและ
ให้บริการ (ร้อยละ) 

34.99 37.82 36.23 45.85 39.44 

สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากโรงแรม (ร้อยละ) 7.00 6.16 5.44 5.47 5.69 
 

PRINC 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 143.89  148.64  153.53 158.09  162.61  
คา่ใช้จา่ยในการขาย 12.99  13.51  14.05  14.65  15.19  
สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่รายได้จากการขายและ
ให้บริการ (ร้อยละ) 

38.85 41.79 40.72 39.05 38.55 

สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากโรงแรม (ร้อยละ) 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 
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 ต้นทนุทางการเงิน 
ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดย

อตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัอยูท่ี่อตัราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 
 
 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 บริษัทฯ มีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ  ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีขาดทนุ
สะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2554 – 2556 สทุธิ 114.30 ล้านบาท ซึง่สามารถน าไปลดภาระ
ภาษีเงินได้นิติบคุคลได้จ านวน 22.86 ล้านบาท ได้ไมเ่กินปี 2561 (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงาน
ฉบบันี)้ 
 
 คา่ใช้จา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 
 คา่ใช้จา่ยลงทนุในสว่นของ MEA เทา่กบัร้อยละ 4 – 5 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นไปตามสญัญาบริหาร
จดัการโรงแรมกบัแมริออท ซึง่อยูท่ี่ประมาณ 9 - 13 ล้านบาทตอ่ปี ในปี 2559 – 2564 นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
ก าหนดให้คา่ใช้จ่ายลงทนุในสว่นส านกังานใหญ่และอื่นๆ ประมาณ 1.00 ล้านบาทตอ่ปี 
 
 อตัราการหมนุเวียนสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียน 
 ก าหนดโดยใช้คา่เฉลีย่ของข้อมลูในอดีตปี 2556 – 2558 และคร่ึงแรกของปี 2559 และพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้า เฉลีย่ประมาณ 134 วนั 
สนิค้าคงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 1 วนั 
เจ้าหนีก้ารค้า เฉลีย่ประมาณ 52 วนั 

 
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 - 2564 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC และบริษัทย่อย 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 219.98  228.16  237.28  246.77  257.35  266.91  
รายได้จากธุรกิจบริหารอาคารส านกังาน 42.00  - - - - - 
รายได้จากธุรกิจสารสนเทศ 96.77  116.12  127.74  140.51  147.54  154.91  
รายได้จากการขายและบริการ 358.75  344.28  365.02  387.28  404.89  421.82  
ก าไรขัน้ต้น  155.64  151.02  161.04  171.43  179.40  186.43  
รายได้รวม 365.01  347.10  368.00  390.45  408.20  425.27  
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและคา่เสือ่ม
ราคา (EBITDA) 

53.48  44.03  49.27  54.17  58.30  61.78  

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 7.86  (3.04) 1.88  7.03  9.98  12.07  
ก าไรสทุธิ 7.63  (3.51) 0.94  4.78  6.44  8.12  
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(หน่วย: ล้านบาท) 
PRINC และบริษัทย่อย 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

สินทรัพย์ 2,111.34  2,110.67  2,118.95  2,131.45  2,145.09  2,160.86  
หนีส้ิน 107.60  110.43  117.77  125.48  132.69  140.33  
สว่นของผู้ ถือหุ้น  2,003.75  2,000.24  2,001.18  2,005.96  2,012.41  2,020.53  

 
 อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ก าหนดให้มีอตัราการขยายตวัหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี  
 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 
 อตัราสว่นลดทีใ่ช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณต้นทนุทางการเงินถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน า้หนกัของต้นทนุของหนี ้ (Kd) และ
ต้นทนุของทนุ (Ke) ดงันี ้

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

โดยที ่ Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทฯ 
T = อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 
E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D = หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re ) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 

โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 30 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 2.85 ตอ่ปี 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2559) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายยุาว
ที่สดุที่รัฐบาลมีการออกและเสนอขายอยา่งตอ่เนื่อง ที่มีสมมตฐิานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนินตอ่ไป
อยา่งตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = 0.794 เทา่ โดยอ้างองิจาก Unlevered beta ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใน
หมวดการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงแรม และบริษัทจดทะเบียนในหมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีธรุกิจโรงแรมหรืออาคารส านกังานให้เชา่ จ านวน 7 บริษัทท่ีมี
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในเกณฑ์ดี (คา่เฉลีย่ย้อนหลงั 1 ปี จนถึงวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2559) เนื่องจาก ภายหลงัการซือ้หุ้นสามญัของ VB ท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปลีย่นแปลงจากเดิม และปรับปรุงด้วยประมาณการอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมี
ดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลงัจากรวมกลุม่ VB 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายเดือนถวัเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลีย่ย้อนหลงั 31 ปี 
9 เดือน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2528 – กนัยายน 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 15.19 ตอ่ปี เนื่องจาก
เป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ได้ดีที่สดุ โดยที่ CapAd มิได้น าอตัรา
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ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มาพิจารณา เพราะเป็นช่วงตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และมีปริมาณการซือ้ขาย รวมถงึจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ น้อย ซึง่อาจไมส่ะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริง 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ที่ประมาณร้อยละ 4.75 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ ซึง่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมในปัจจบุนัของบริษัทฯ ซึง่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.30 เทา่ ซึง่เทา่กบัประมาณอตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลงัจากรวมกลุม่ VB  

T = ประมาณอตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล ที่ร้อยละ 20 ตอ่ปี 
 

ทัง้นี ้  อตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Ke) ทีค่ านวณได้เทา่กบัร้อยละ 12.65 ตอ่ปี และ อัตราส่วนลด 
(WACC) เท่ากับร้อยละ 10.60 ต่อปี 

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีก าหนดข้างต้น จะสามารถค านวณกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 6M2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
กระแสเงินสดของกิจการ 
(Free Cash Flow to Firm) 

48.41 42.32  36.28  39.25  43.20  45.68  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  47.60 37.63  29.16  28.53  28.39  27.15  

 
 (ล้านบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ  
(PV of Terminal Value) 

321.96  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม 520.42  
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 66.06 
บวก: เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 413.19 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 (8.84) 
บวก: การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้สดุท้าย PRINC-W1 520.301/ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 1,511.14 
หมายเหต:ุ  1/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.3 ของรายงานฉบบันี ้

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการของบริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) เทา่กบั 1,511.14 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับคา่
ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 
  10.07% 10.60% 11.13% 
มลูคา่กิจการของบริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) ล้านบาท 1,543.15 1,511.14  1,482.85 

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มลูคา่กิจการของบริษัทฯ (ไมร่วมกลุม่ VB) 
อยูร่ะหวา่ง 1,482.85 - 1,543.15 ล้านบาท 
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ทัง้นี ้การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์จดัท าโดยอ้างอิงจากสมมตฐิานที่ได้รับจากบริษัทฯ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ หรือสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไป หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ไมป่กติ อาจท าให้เกิดความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั
ของบริษัทฯ หรือเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที่ก าหนดไว้ อาจท าให้ประมาณการท่ีก าหนดขึน้ภายใต้
สมมติฐานท่ีกลา่วมาข้างต้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั และอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่ของบริษัทฯ ที่ประเมินได้
เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั  

 
6.2 กลุ่ม VB 

การประเมินราคาหุ้นของ VB CapAd จะใช้วิธีรวมมลูคา่ของแตล่ะบริษัท (Sum of the Parts) โดยประเมินราคา
หุ้น VB และกลุม่บริษัท VB จากนัน้จะน ามลูคา่แตล่ะบริษัทมารวมกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นโดย VB เพื่อหาราคาหุ้น VB  

ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ VB ที่มีการด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปัจจบุนัได้แก่ VI และ VR ซึง่เป็นเจ้าของอาคารส านกังาน 
BBC ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) และโครงการซมัเมอร์เซ็ท ซอยเอกมยั 2 ขณะที ่ VB, V33 และ BG เป็นเจ้าของทีด่ินรอการ
พฒันาในตา่งจงัหวดั 5 แปลง  และ ทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างในกรุงเทพฯ 2 แหง่ อยา่งไรก็ตาม CapAd มีความเห็นวา่
โครงการยงัมคีวามไมแ่นน่อน CapAd จึงอ้างอิงมลูคา่ตามราคาประเมินทรัพย์สนิโดยผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระเป็น
ราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงันัน้ CapAd ได้พิจารณามลูคา่ของ VB, V33 และ BG จากมลูคา่สทุธิทางบญัชีของ
สนิทรัพย์ภายหลงัปรับปรุงและภาระหนีส้นิของบริษัทดงักลา่ว ซึง่นา่จะสะท้อนถงึมลูคา่พืน้ฐานของบริษัทดงักลา่วได้ 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้ เป็นวิธีที่ค านงึถึงผลการด าเนินงานของ VI และ VR ในอนาคต โดยการ
ค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิด้วยอตัราสว่นลดที่เหมาะสม ซึง่ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้
ค านวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็นอตัรา
สว่นลดและค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานวา่
ธุรกิจ จะยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และ
เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั  

สมมติฐานท่ีส าคญัของประมาณการทางการเงินของ VI และ VR สรุปได้ดงันี ้
6.2.1  ประมาณการกระแสเงนิสดของ VI  

VI ประกอบธุรกิจพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้เช่า - อาคารส านกังาน บางกอก บิสซเินส เซ็นเตอร์ (“อาคาร BBC”) 
เป็นอาคารสงู 30 ชัน้ มีพืน้ท่ีส านกังานให้เช่ารวม 16,005 ตารางเมตร พืน้ท่ีร้านค้า 1,384 ตารางเมตร และพืน้ท่ีชัน้ใต้ดิน
สว่นศนูย์อาหาร 405 ตารางเมตร  

CapAd ประมาณการกระแสเงินสดของ VI ในระยะเวลาประมาณ 15 ปีข้างหน้า (2559 - 2573) จากรายได้คา่
เช่าอาคารส านกังานในอนาคต ซึง่ประมาณการจากพืน้ท่ีเช่า อตัราการเชา่พืน้ท่ี และคา่เช่าตอ่ตารางเมตรของอาคารโดย
อ้างองิจากข้อมลูผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของ VI ในปี 2557 – 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. รายได้ค่าเช่าและบริการ 
1.1 รายไดค่้าเช่าอาคารส านกังาน 
อาคาร BBC มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้เชา่ 16,005 ตารางเมตร โดยประมาณการอตัราการเช่าพืน้ที่ในปี 2559 - 

2560 เทา่กบัร้อยละ 80.63 อ้างอิงอตัราการเช่าทีเ่กิดขึน้จริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559, ในปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 85, 
และตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไปก าหนดอตัราการเชา่เทา่กบัร้อยละ 90 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอตัราการเช่า
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ปรับตวัเพิ่มขึน้ได้จากการคาดการณ์ความต้องการพืน้ท่ีเชา่จะเพิ่มขึน้ เนื่องจากเป็นอาคารระดบักลาง ราคาคา่เชา่ไมส่งูนกั 
ประกอบกบัท าเลทีต่ัง้ของอาคารใกล้สถานีรถไฟฟา้บีทีเอส - สถานีเอกมยั เดินทางสะดวก และอาคารได้มีการปรับปรุง
ใหม ่จะท าให้ช่วยกระตุ้นการเพิม่ขึน้ของอตัราการเชา่ได้  

ประมาณการอตัราคา่เชา่ในปี 2559 เทา่กบั 507 บาทตอ่ตารางเมตร อ้างองิอตัราคา่เชา่ที่เกิดขึน้จริงในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2559  ในปี 2560 ประมาณการคา่เชา่เทา่กบั 550 บาทตอ่ตารางเมตร  หลงัจากนัน้ประมาณการการ
เพิม่ขึน้ของอตัราคา่เชา่เทา่กบัร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป ซึง่สอดคล้องกบัอตัราการปรับอตัราคา่เช่า
ของอาคารส านกังานโดยทัว่ไป โดยอตัราคา่เช่าเร่ิมต้นดงักลา่วอยูใ่นชว่งระดบัราคาตลาดของส านกังานให้เชา่บริเวณ
ใกล้เคยีง 500 – 600 บาทตอ่ตารางเมตร และสอดคล้องกบัราคาขายพืน้ท่ีเช่าของอาคาร BBC ในปัจจบุนั 

 
1.2 รายไดค่้าเช่าส่วนร้านคา้ 
อาคาร BBC มีพืน้ท่ีสว่นร้านค้า 1,384 ตารางเมตร โดยประมาณการอตัราการเช่าในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 

11.40 อ้างอิงอตัราการเชา่ที่เกิดขึน้จริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560  - 2564 ก าหนดอตัราการเช่า
เทา่กบัร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 และร้อยละ 60 ตามล าดบั และตัง้แตปี่ 2565 เป็นต้นไปอตัราการเชา่
เทา่กบัร้อยละ 60 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการอตัราคา่เช่าในปี 2559 เทา่กบั 635 บาทตอ่ตารางเมตร 
อ้างองิอตัราคา่เชา่ที่เกิดขึน้จริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560 ประมาณการคา่เช่าเทา่กบั 500 บาทตอ่
ตารางเมตร ลดลงเพื่อสะท้อนพืน้ท่ีเช่าปัจจบุนัท่ีอาคารอยูร่ะหวา่งสรรหาผู้ เชา่ และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไปประมาณการ
การเพิม่ขึน้ของอตัราคา่เช่าเทา่กบัร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ซึง่สอดคล้องกบัอตัราการปรับอตัราคา่เช่าโดยทัว่ไป ทัง้นี ้ การ
ลดลงของอตัราคา่เชา่เฉลีย่ในปี 2560 จากปี 2559 เป็นผลจากผู้ เช่าบางรายมกีารย้ายออก ท าให้คาดวา่ VI อาจต้องท า
การตลาดเพื่อหาผู้ เชา่ใหมร่ะยะหนึง่ ท าให้คา่เช่าปรับลดลงไปตามอตัราคา่เช่าที่ขายในปัจจบุนั  

1.3 รายไดค่้าเช่าส่วนศูนย์อาหาร  
อาคาร BBC มีพืน้ท่ีสว่นศนูย์อาหาร (ชัน้ใต้ดิน) 405 ตารางเมตร โดยประมาณการอตัราการเช่าตลอดระยะเวลา

ประมาณการในปี 2559 - 2573 เทา่กบัร้อยละ 100 อ้างองิอตัราการเชา่ที่เกิดขึน้จริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
เนื่องจากมีพืน้ท่ีจ านวนไมม่ากและมีผู้ เช่าเชา่เต็มพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว และอาคารมีความจ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีสว่นนีใ้ห้ผู้ เชา่หรือผู้มา
เยือนใช้บริการได้โดยสะดวก ประมาณการอตัราคา่เชา่ในปี 2559 เทา่กบั 150 บาทตอ่ตารางเมตร อ้างองิอตัราคา่เชา่ที่
เกิดขึน้จริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในปี 2560 - 2563 อตัราคา่เชา่เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี ซึง่เป็นไปตามสญัญากบั
ผู้ เช่าปัจจบุนั หลงัจากนัน้ประมาณการการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เชา่เทา่กบัร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ตัง้แตปี่ 2564 เป็นต้นไป ซึง่
สอดคล้องกบัอตัราการปรับอตัราคา่เช่าโดยทัว่ไป  

1.4 รายไดจ้ากค่าสาธารณูปโภค  
ประมาณรายได้จากคา่สาธารณปูโภคเทา่กบัร้อยละ 23.20 ของรายได้คา่เชา่ อ้างองิสดัสว่นรายได้จากคา่

สาธารณปูโภคตอ่รายได้คา่เชา่ทีเ่กิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่เป็นชว่งเวลาสะท้อนโครงสร้าง
รายได้ของอาคารท่ีเป็นปัจจบุนั โดย VI ได้มีการปรับปรุงอาคารใหมใ่นปี 2557 ภายหลงัการเข้าเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ
อาคารเมื่อต้นปี 2556 

1.5 รายไดค้า่บริการจอดรถ  
ประมาณรายได้คา่บริการจอดรถเทา่กบัร้อยละ 6.08 ของรายได้คา่เชา่ อ้างอิงสดัสว่นรายได้คา่บริการจอดรถตอ่

รายได้คา่เชา่ที่เกิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่เป็นช่วงเวลาสะท้อนโครงสร้างรายได้ของอาคาร
ที่เป็นปัจจบุนั โดย VI ได้มีการปรับปรุงอาคารใหมใ่นปี 2557 ภายหลงัการเข้าเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิอาคารเมื่อต้นปี 2556 
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1.6 รายไดอื้น่ๆ 
ประมาณการรายได้อื่น เช่น รายได้จากการใช้พืน้ท่ีเกินเวลาของอาคาร เทา่กบัร้อยละ 1.98 ของรายได้คา่เชา่ 

อ้างองิสดัสว่นรายได้อื่นๆ ตอ่รายได้คา่เชา่ที่เกิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่เป็นชว่งเวลา
สะท้อนโครงสร้างรายได้ของอาคารท่ีเป็นปัจจบุนั โดย VI ได้มกีารปรับปรุงอาคารใหมใ่นปี 2557 ภายหลงัการเข้าเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิอาคารเมื่อต้นปี 2556 

 
2. ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 
ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการของอาคาร BBC ประกอบด้วย ต้นทนุคา่บริหารอาคาร ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค 

คา่บริการ คา่บ ารุงรักษา และต้นทนุอื่นๆ เช่น คา่อปุกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอาคารและคา่
ประกนัภยั เป็นต้น  

2.1 ตน้ทนุคา่บริหารอาคาร 
ปัจจบุนัอาคาร BBC วา่จ้างบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“PRINC”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั

เป็นผู้บริหารอาคาร โดยมีอตัราคา่บริการเดือนละ 3.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นคา่บริหารอาคารปีละ 42 ล้านบาท โดยมี
สญัญาบริหารอาคาร (Management Service Agreement) แบบปีตอ่ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทัง้นี ้ CapAd 
ประมาณการวา่ในปี 2560 ต้นทนุคา่บริหารอาคารจะเป็นอตัราตลาดที่ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้คา่เชา่  

2.2 ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 
ประมาณการต้นทนุคา่สาธารณปูโภคเทา่กบัร้อยละ 22.76 ของรายได้คา่เช่า อ้างองิสดัสว่นต้นทนุคา่

สาธารณปูโภคตอ่รายได้คา่เชา่ทีเ่กิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
2.3 ตน้ทนุค่าบริการ 
ประมาณการต้นทนุคา่บริการ เชน่ คา่ท าความสะอาด คา่รักษาความปลอดภยั เทา่กบัร้อยละ 5.41 ของรายได้

คา่เช่า อ้างองิสดัสว่นต้นทนุคา่บริการตอ่รายได้คา่เชา่ที่เกิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
2.4 ค่าบ ารุงรกัษา 
ประมาณการต้นทนุคา่บ ารุงรักษาเทา่กบัร้อยละ 3.91 ของรายได้คา่เชา่ อ้างองิสดัสว่นคา่บ ารุงรักษาตอ่รายได้

คา่เช่าทีเ่กิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
2.5 ตน้ทนุอืน่ๆ 
ประมาณการต้นทนุอื่นๆ เทา่กบัร้อยละ 1.52 ของรายได้คา่เช่า อ้างองิสดัสว่นต้นทนุอื่นๆตอ่รายได้คา่เช่าที่

เกิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ คา่ใช้จา่ยทางการตลาด เงินเดือนพนกังานขายและการตลาดเทา่กบั

ร้อยละ 0.47 ของรายได้จากการขาย อ้างอิงสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายที่เกิดขึน้จริงในปี 2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ เงินเดือนฝ่ายบริหาร คา่ใช้จา่ยส านกังานตา่งๆ เทา่กบัร้อยละ 2.44 
ของรายได้รวม อ้างอิงสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมที่เกิดขึน้จริงในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 
2559 
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4. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 

 

5. อัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
CapAd ก าหนดอตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดตัง้แตปี่ 2574 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 2 โดยคาดวา่กระแส

เงินสดภายหลงัประมาณการของ VI จะสามารถขยายตวัได้ในระดบัอตัราเงินเฟอ้เฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี (2554 - 2558) ที่ร้อย
ละ 2 ตอ่ปี 
 

6. อัตราส่วนลด 
อตัราสว่นลด (WACC) ของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 10.60 ตอ่ปี โปรดดรูายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 6.1 ของ

รายงานฉบบันี ้
 

สรุปประมาณการกระแสเงนิสดของ VI 
(หน่วย: ล้านบาท) 

VI 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายได้ 105.91 114.18 122.31 130.45 144.70 145.90 145.90 160.49 
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 98.43 53.37 55.50 57.73 62.07 62.21 61.99 66.63 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  7.48 60.81 66.81 72.72 82.62 83.69 83.90 93.85 
EBITDA 33.81  76.77  82.23  87.70  97.28  98.09  98.09  107.90  
ก าไรสทุธิ (2.18) 43.40  49.40  55.75  65.31  66.95  67.12  75.08  
กระแสเงนิสดของ VI 12.27 63.89 67.13 70.83 77.70 78.07 78.03 85.52 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ VI  12.07   56.81   53.97   51.48   51.06   46.39   41.92   41.54  
 

VI 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
รายได้ 160.49 160.49 176.53 176.53 176.53 194.19 194.19 194.19 
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 66.53 66.46 71.71 71.72 71.76 77.63 77.74 77.86 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  93.95 94.02 104.83 104.81 104.78 116.56 116.45 116.33 
EBITDA  107.90   107.90   118.69   118.69   118.69   130.55   130.55   130.55  
ก าไรสทุธิ  75.16   75.22   83.86   83.85   83.82   93.25   93.16   93.06  
กระแสเงนิสดของกิจการ 85.50 85.48 93.75 93.75 93.76 102.87 102.90 102.92 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ VI  37.55   33.95   33.66   30.44   27.52   27.30   24.69   22.33  
 

VI (ล้านบาท) 
รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ VI  592.68  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ  (PV of Terminal Value)  264.84  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวมของ VI  857.52  
บวก เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 8.81 
บวก  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 21.80 
บวก เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 0.44 
หกั หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (342.20) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 546.36 
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การประเมินโดยวิธีมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้จะได้มลูคา่กิจการของ VI เทา่กบั 546.36 ล้านบาท 
 นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับคา่
ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 
  10.07% 10.60% 11.13% 
มลูคา่กิจการของ Vi ล้านบาท 604.94  546.36  494.66  

 
ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มลูคา่กิจการของ VI อยูร่ะหวา่ง 494.66 – 

604.94 ล้านบาท 
 
6.2.1  ประมาณการกระแสเงนิสดของ VR  

VR ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ - โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพ (Somerset Ekamai 
Bangkok หรือ “SEB”) ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มีอาคารและสิง่ปลกูสร้างจ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารโรง
งแรม (AIM) สงู 15 ชัน้ จ านวนห้องพกั 79 ห้อง อาคารอพาร์ทเม้นท์ (Balance) สงู 14 ชัน้ อาคารอพาร์ทเม้นท์ (Cheer) 
สงู 19 ชัน้ พืน้ท่ีให้เช่ารวม 18,087 ตารางเมตร และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ 250 คนั โครงการ SEB คาดวา่จะเปิด
ให้บริการได้ภายในไตรมาส1 ปี 2560 

VR จะมีรายได้จากการให้บริการโรงแรม ประกอบด้วย รายได้คา่ห้องพกั, รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม, รายได้
จากแผนกอื่นในโรงแรม, รายได้อื่นๆ และมีรายได้คา่เช่าและบริการสว่นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จากการให้เชา่พืน้ท่ี 
รายได้คา่เชา่ที่จอดรถ และรายได้คา่บริการสาธารณปูโภค สรุปได้ดงันี ้
1. รายได้ค่าเช่าและบริการ 
 รายไดค่้าหอ้งพกัจากพืน้ทีเ่ช่าโรงแรม 

โครงการ SEB สว่นโรงแรมมีจ านวนห้องพกัให้บริการ 79 ห้อง ประมาณการอตัราการใช้บริการในปี 2560 เทา่กบั
ร้อยละ 60 และคาดวา่อตัราการใช้บริการจะคอ่ยๆ ปรับเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 85 ในปี 
2561 - 2564 และตัง้แตปี่ 2565 อตัราการใช้บริการคงที่ท่ีร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการคา่
ห้องพกัในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2560) เทา่กบั 2,200 บาทตอ่คืน และตัง้แตปี่ 2561 – 2570 (10 ปีแรกของการ
ด าเนินงาน) อตัราการเติบโตคา่ห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 5 ตอ่ปี และตัง้แตปี่ 2571 อตัราการเติบโตคา่ห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 
4 ตอ่ปี โดยคาดวา่ในระยะแรกที่โครงการเร่ิมเปิดด าเนินการ จะมีความต้องการเข้าพกัในระดบัหนึง่ จากนัน้จะคอ่ยๆมี
อตัราการใช้บริการสงูขึน้จากท าเลที่ตัง้ที่ดี และอตัราคา่ห้องพกัที่ไมส่งูมากนกั ซึง่ประมาณการโดยอ้างองิข้อมลูคา่ห้องพกั
โรงแรมที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบัโครงการท่ี 2,250 – 7,400 บาท/ห้อง/คืน 
 รายไดค่้าอาหารและเคร่ืองดืม่ (F&B) 

ประมาณการรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่มเทา่กบัร้อยละ 30 ของรายได้คา่ห้องพกัตลอดระยะเวลาประมาณ
การ ซึง่อ้างองิจากสดัสว่นรายได้ของโรงแรมในระดบัเดียวกนั  
 รายไดข้องแผนกอืน่ๆ 

รายได้จากแผนกอื่นๆ เป็นรายรับท่ีอาจเกิดขึน้ภายในโรงแรม เชน่ รายรับจากคา่โทรคมนาคม บริการรถรับสง่ 
บริการซกัรีด รายรับคา่ปรับตา่งๆ เป็นต้น โดยประมาณการรายรับดงักลา่วที่ร้อยละ 3 ของรายรับห้องพกัตลอดอายุ
ประมาณการ 
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 รายไดค่้าเช่าจากพืน้ทีเ่ช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
พืน้ท่ีเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มพีืน้ท่ีปลอ่ยเช่ารวมประมาณ 18,087 ตารางเมตร โดยประมาณการอตัราการเช่า

ในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2560) เทา่กบัร้อยละ 60 และปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 85 
ในปี 2561 – 2564 และตัง้แตปี่ 2565 อตัราการเช่าคงที่ร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ส าหรับอตัราคา่เช่าในปี
แรก (ปี 2560) ก าหนดให้เทา่กบั 800 บาท/ตารางเมตร/เดือน และตัง้แตปี่ 2561 – 2570 (10 ปีแรกของการด าเนินงาน) 
อตัราการเติบโตคา่ห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 5 ตอ่ปี และตัง้แตปี่ 2571 อตัราการเติบโตคา่ห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 4 ตอ่ปี 

อตัราคา่เช่าเร่ิมต้นอ้างองิอตัราคา่เชา่ตลาดอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์บริเวณใกล้เคียงกบัอาคาร SEB ที่
ประมาณ 350 – 650 บาท/ตารางเมตร/เดือน แตเ่นื่องจากอาคาร SEB เพิ่งปรับปรุงก่อสร้างใหม ่ซึง่จะเปิดให้บริการในไตร
มาส 1 ปี 2560 มีการตกแตง่ดกีวา่ข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทยีบ และมีการวา่จ้างบริษัทบริหารโรงแรมตา่งประเทศใน
ระดบัพรีเมียมบริหารงานอาคาร และมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นชาวตา่งชาติที่เข้ามาท างานและพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
(Expatriate) จึงสามารถก าหนดนโยบายราคาคา่เช่าที่สงูกวา่คูแ่ขง่ได้ในระดบัหนึง่ 
 รายไดค่้าบริการจากพืน้ทีศู่นย์ประชมุ  

ประมาณการรายได้จากพืน้ท่ีศนูย์ประชมุ จากจ านวนผู้ใช้บริการสงูสดุที่พืน้ท่ีสว่นนีร้องรับได้ที่ 450 คนตอ่วนั  
และประมาณการอตัราการใช้พืน้ที่ในปี 2560 - 2562 เทา่กบัร้อยละ 30 ร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ตามล าดบั และตัง้แตปี่ 
2563 เป็นต้นไป อตัราการใช้พืน้ที่คงที่เทา่กบัร้อยละ 50 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และประมาณการรายรับเฉลีย่จาก
ผู้ใช้บริการเทา่กบั 450 บาทตอ่คน และปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่สอดคล้องกบัการปรับอตัราคา่เชา่พืน้ท่ี 
 รายไดค่้าบริการจอดรถ 

โครงการ SEB มีรายได้คา่บริการจอดรถ 2 สว่น กลา่วคือ (1) อาคารจอดรถอตัโนมตัิมกีารแบง่พืน้ท่ีให้
บคุคลภายนอกเชา่บริหารและให้สว่นแบง่รายได้กบั VR ในอตัราร้อยละ 50 หากมีรายได้คา่บริการจอดรถมากกวา่ 
300,000 บาทตอ่เดือน โดยพืน้ท่ีสว่นนีใ้ห้บริการจอดรถยนต์จ านวน 150 คนัตอ่เดือน อตัราคา่บริการเดือนละ 2,000 บาท 
ประมาณการอตัราการใช้บริการในปี 2560 - 2562 เทา่กบัร้อยละ 70 ปี 2563 - 2565 เทา่กบัร้อยละ 75 และตัง้แตปี่ 2566 
เป็นต้นไปเทา่กบัร้อยละ 80 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และ (2) รายได้คา่บริการจอดรถสว่นการใช้บริการโรงแรมและ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 1 ของรายได้คา่ห้องพกัจากพืน้ท่ีสว่นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 รายไดจ้ากค่าสาธารณูปโภค 

ประมาณรายได้จากคา่สาธารณปูโภคเทา่กบัร้อยละ 8 ของรายได้คา่เชา่ อ้างอิงประมาณการสดัสว่นรายได้
โดยทัว่ไปของโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ที่ได้รับเฉลีย่โดยประมาณในอตัราดงักลา่ว  
 รายไดอื้น่ๆ 

ประมาณการรายได้อื่น เช่น รายรับจากคา่โทรคมนาคม บริการรถรับสง่ บริการซกัรีด รายรับคา่ปรับตา่งๆ เป็น
ต้น เทา่กบัร้อยละ 1 ของรายได้คา่เชา่จากพืน้ท่ีเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

 
2. ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ 
 ต้นทนุการให้บริการในสว่นโรงแรม ประกอบด้วย ต้นทนุห้องพกั ต้นทนุคา่อาหารและเคร่ืองดืม่ และต้นทนุจาก
แผนกอื่น ซึง่ประมาณการเป็นสดัสว่นของรายได้คา่ห้องพกัโรงแรม ซึง่ประมาณการต้นทนุห้องพกัเทา่กบัร้อยละ 15 ของ
รายได้คา่ห้องพกัโรงแรม ต้นทนุคา่อาคารและเคร่ืองดื่ม เทา่กบัร้อยละ 60 - 80 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ และ
ต้นทนุจากแผนกอื่นประมาณการเทา่กบัร้อยละ 60 - 80 ของรายได้จากแผนกอื่นๆ  และมีต้นทนุสว่นพืน้ท่ีสว่นศนูย์ประชมุ
เทา่กบัร้อยละ 50 ของรายได้คา่บริการจากพืน้ท่ีศนูย์ประชมุ 
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3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของอาคาร ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายในการบริหาร คา่ใช้จา่ยในการจ้างบริหารศนูย์
ประชมุ คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จา่ยด้านการบ ารุงรักษา และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึง่
ประมาณการดงันี ้ 
- คา่ใช้จา่ยในการบริหารส านกังาน ประมาณการในปีแรก (ปี 2560) เทา่กบัร้อยละ 8 ของรายได้รวม (รายได้รวมจาก

พืน้ท่ีโรงแรม และพืน้ท่ีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) และตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3 ตอ่ปี  
- คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 2 ของรายรับรวม 
- คา่ใช้จา่ยในการจ้างบริหารศนูย์ประชมุ ประมาณการเทา่กบั 1,800,000 บาทตอ่ปี โดยปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี  
- คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 0.75 ของรายได้ห้องพกัโรงแรม และอพาร์ทเม้นท์ 
- คา่สาธารณปูโภค ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 7.00 ของรายรับรวม รายได้รวมจากพืน้ท่ีโรงแรม และพืน้ท่ีเซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์) 
- คา่ใช้จา่ยด้านการบ ารุงรักษา ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 2.50 ของรายรับรวม 
- คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 0.50 ของรายรับรวม 
 

4. ค่าใช้จ่ายคงที่ 
- คา่ใช้จา่ยในการจ้างบริหาร ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 9.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน 
- คา่ภาษีโรงเรือน ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 12.50 ของรายได้ห้องพกัและรายได้คา่เชา่ที่ร้อยละ 40 
- คา่เบืย้ประกนัภยั ประมาณการเทา่กบัร้อยละ 0.50 ของรายรับรวม รายได้รวมจากพืน้ท่ีโรงแรม และพืน้ท่ีเซอร์วิส   

อพาร์ทเม้นท์) 
 

5. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 
 

6. อัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
 CapAd ก าหนดอตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดตัง้แตปี่ 2574 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 2 ตอ่ปี โดยคาดวา่
กระแสเงินสดภายหลงัประมาณการของ VR จะสามารถขยายตวัได้ในระดบัอตัราเงินเฟอ้เฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี (2554 - 
2558) ที่ร้อยละ 2 ตอ่ปี 
 

7. อัตราส่วนลด 
อตัราสว่นลด (WACC) ของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 10.60 ตอ่ปี โปรดดรูายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 6.1 ของ

รายงานฉบบันี ้
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สรุปประมาณการกระแสเงนิสดของ VR 
(หน่วย: ล้านบาท) 

VR 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายได้ - 189.04 233.69 266.44 298.07 327.30 341.56 360.85 
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 0.01 159.14 175.23 187.01 198.85 208.68 213.63 221.34 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  (0.01) 29.90 58.45 79.43 99.22 118.62 127.92 139.51 
EBITDA -    107.67   136.69   157.95   178.08   197.85   207.53   219.52  
ก าไรสทุธิ  (32.00)  (7.19)  26.41   43.38   61.81   81.37   92.85   105.67  
กระแสเงนิสดของ VR (589.74) 103.40 131.46 143.03 156.03 170.16 176.61 185.00 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ VR  (579.92)  91.93   105.68   103.96   102.54   101.11   94.88   89.87  

 
VR 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้ 376.57 393.08 415.05 433.25 448.54 469.54 486.08 503.27 
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 226.77 232.45 241.15 247.36 252.89 261.67 267.63 273.82 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  149.80 160.63 173.91 185.89 195.64 207.87 218.45 229.45 
EBITDA  230.24   241.52   255.26   267.74   278.00   290.77   301.89   313.48  
ก าไรสทุธิ  116.91   127.77   139.13   148.71   156.51   166.30   174.76   183.56  
กระแสเงนิสดของ VR 192.51 200.64 211.10 220.71 228.63 238.54 247.13 256.07 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ VR  84.55   79.68   75.80   71.65   67.11   63.31   59.30   55.56  

 
VR (ล้านบาท) 

รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ VR  667.00  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ  (PV of Terminal Value)  658.92  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวมของ VR  1,325.92  
บวก เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 35.36 
หกั หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (1,586.36) 
บวก เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 500.001/ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 274.92 
หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.2.1 ของรายงานฉบบันี ้

การประเมินโดยวิธีมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้จะได้มลูคา่คา่กิจการของ VR เทา่กบั 274.92 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับคา่
ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 
  10.07% 10.60% 11.13% 
มลูคา่กิจการของ VR ล้านบาท 415.88  274.92  150.89  

 
ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มลูคา่กิจการของ VI อยูร่ะหวา่ง 150.89 – 

415.88 ล้านบาท 
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6.2.3 สรุปการประเมินมูลค่ากิจการกลุ่ม VB แบบ Sum-of-the-Part 
 กลุ่ม VB ทรัพย์สินหลัก มูลค่ากิจการ 

(ล้านบาท) 
1. VI อาคารส านกังาน BBC ซอยเอกมยั 494.66 – 604.94  
2. VR โครงการซมัเมอร์เซ็ท  ซอยเอกมยั 150.89 – 415.88 
3. V33 ที่ดินรอการพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 300.541/ 
4. BG ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 27 และ 29 และ

ที่ดินรอการพฒันาจงัหวดัระยอง และจงัหวดัอดุรธานี 
3,539.661/ 

5. VB ที่ดินรอการพฒันา จงัหวดัอา่งทอง และจงัหวดัสระบรีุ 118.841/ 
 รวมกลุ่ม VB  4,604.59 – 4,979.86 
หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัปรับปรุงแล้ว โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 2 ข้อ 2.2 ของรายงานฉบบันี ้

 
จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการกลุม่ VB ระหวา่ง 4,604.59 – 4,979.86 ล้านบาท 

ทัง้นี ้การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์จดัท าโดยอ้างอิงจากสมมตฐิานที่ได้รับจาก VI และ VR ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของ VI และ VR หรือสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ไมป่กติ อาจท าให้เกิดความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจบุนัของ VI และ VR หรือเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที่ก าหนดไว้ อาจท าให้ประมาณการท่ีก าหนด
ขึน้ภายใต้สมมตฐิานท่ีกลา่วมาข้างต้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั และอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่ของ VI และ VR 
ประเมินได้เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้น าผลกระทบจากการท ารายการในครัง้นีม้า
พิจารณา 
 
7. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถอืหุ้นเกี่ยวกับราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC  
 มลูคา่กิจการของบริษัทฯ และกลุม่ VB สรุปได้ดงันี ้  

PRINC + VB มลูคา่กิจการ PRINC  
(ล้านบาท) 

มลูคา่กิจการกลุม่ VB  
(ล้านบาท) 

รวมมลูคา่กิจการ 
PRINC และกลุม่ VB 

(ล้านบาท) 

รวมมลูคา่หุ้น PRINC 
และกลุม่ VB 
(บาท/หุ้น) 

 (1) (2) (3) = (1) + (2) (3) / จ.น. หุ้น 

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัช ี 1,982.76 1,007.14 2,989.91 0.921/ 
วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว 2,786.08 5,624.65 8,410.73 2.601/ 
วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 8,829.95 – 8,841.88 n.a. 8,829.95 – 8,841.88 2.725 – 2.7291/ 
วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 2,400.56 – 2,817.62 1,219.36 – 1,431.20 3,619.92 – 4,248.82 1.12 – 1.311/ 
วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น n.a. n.a. n.a. n.a. 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 1,482.85 - 1,543.15 4,604.59 – 4,979.86 6,087.44 – 6,523.02 1.88 – 2.011/ 
หมายเหต:ุ 1/ ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ณ วนัที่ 27 ตลุาคม 2559 เทา่กบั 3,240,087,520 บาท คิดเป็น 3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่

ตราไว้ 1.00 บาทตอ่หุ้น 

 
 ตารางสรุปเปรียบเทยีบมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ตามการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีตา่งๆ  เปรียบเทียบกบัราคาเสนอ
หุ้น PRINC สรุปได้ดงันี ้
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PRINC รวมมลูคา่หุ้น 
PRINC และกลุม่ 

VB 
(บาท/หุ้น) 

ราคาเสนอซือ้
หุ้น PRINC 

 
(บาท) 

สงูกวา่ (ต ่ากวา่) 
ราคาเสนอซือ้หุ้น 

PRINC 
(บาท) 

สงูกวา่ (ต ่ากวา่) 
ราคาเสนอซือ้หุ้น 

PRINC 
(ร้อยละ) 

ความเหมาะสม
ของวิธีการประเมิน

มลูคา่ 

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัช ี 0.92 2.87 (1.95) (67.85) ไมเ่หมาะสม 
วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว 2.60 2.87 (0.27) (9.55) ไมเ่หมาะสม 
วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 2.725 – 2.729 2.87 (0.145) – (0.141) (5.04) – (4.92) เหมาะสม 
วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 1.12 – 1.31 2.87 (1.75) – (1.56) (60.07) – (54.31) ไมเ่หมาะสม 
วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น n.a. 2.87 n.a. n.a. n.a. 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 1.88 – 2.01 2.87 (0.99) – (0.86) (34.55) – (29.85) ไมเ่หมาะสม 

จากตารางสรุปข้างต้น จะเห็นได้วา่มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ (PRINC + VB) ที่ประเมินได้โดยใช้วิธีการตา่งๆ จะอยู่
ระหวา่ง 0.92 – 2.73 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชีเป็นวธีิที่สะท้อนถึงผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีต แตว่ิธีนีไ้มไ่ด้ค านงึถงึมลูคา่สนิทรัพย์ที่แท้จริง และความสามารถในการ
ท าก าไรของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้น
ด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถึงสถานะในปัจจบุนัของบริษัทฯ และมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ ได้ 

สว่นวิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้วเป็นวิธีที่มกีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ให้สะท้อนถึงมลูคา่ตลาดของ
สนิทรัพย์ ณ ปัจจบุนั มากกวา่วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี ซึง่วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้วสามารถสะท้อนถึงราคาตลาด
ของทรัพย์สนิ รายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีได้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนีส้นิ
ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน แตไ่มไ่ด้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทฯ ในอนาคต  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุ้นบริษัทฯ ด้วยวิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้วอาจไมส่ะท้อนมลูคา่ที่
เหมาะสมของบริษัทฯ 

วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดนัน้ จะพิจารณาราคาตลาดของหุ้น PRINC ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่
ควรจะสะท้อนถงึมลูคา่หุ้น PRINC ตามอปุสงค์และอปุทานในการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของนกัลงทนุ ซึง่นกั
ลงทนุจะพิจารณาจากขา่วสาร และข้อมลูที่เปิดเผย และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงการอนมุตัิซือ้หุ้น 
VB จากทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้ ในการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ ที่
ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อมลูถึงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นวนัที่บริษัทฯ ได้รับค าเสนอซือ้หุ้น PRINC  ในครัง้นี ้ 
ทัง้นี ้ หุ้นสามญัของ PRINC มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายคอ่นข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ประเภท Top Active โดยหุ้น PRINC มีการซือ้ขายโดยเฉลีย่ประมาณ 1,711,981 หุ้นตอ่วนั หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.14 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของ PRINC ในช่วง 360 วนัท าการสิน้สดุวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559  
ดงันัน้ วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดนา่จะสะท้อนถึงมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมของ PRINC 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่เป็นข้อมลูในอดีตของ PRINC ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2559 มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ที่ประกอบธุรกิจ
ใกล้เคยีงกบับริษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงแรม และบริษัทจดทะเบียนใน
หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารส านกังานให้เช่า จ านวน 14 บริษัท โดยเป็นข้อมลูถงึวนัท่ี 
21 ตลุาคม 2559  อยา่งไรก็ตาม ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นเห็นวา่บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบด าเนนิธุรกิจโรงแรมเป็นหลกั 
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ขณะที่ PRINC มีการด าเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสารสนเทศ และธุรกิจบริหารอาคารส านกังาน  นอกจากนี ้ บริษัทในกลุม่ 
VB สว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้น าที่ดินเปลา่ที่มีอยูม่าพฒันาโครงการหรือยงัไมไ่ด้เร่ิมมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั 
(โครงการ Somerset เอกมยั)  จึงท าให้การใช้อตัราสว่นอ้างอิงของกลุม่บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบมาใช้ในการประเมิน
มลูคา่หุ้นของ PRINC ในครัง้นี ้ อาจไมส่ามารถน ามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมได้ ดงันัน้ การประเมิน
มลูคา่หุ้นด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของ PRINC 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น ใช้ก าไรตอ่หุ้น 12 เดือนย้อนหลงัสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่เป็นข้อมลูใน
อดีตของ PRINC มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้เคยีงกบับริษัทฯ และกลุม่ VB ในหมวดการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงแรม และบริษัทจด
ทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีธุรกิจโรงแรมหรืออาคารส านกังานให้เชา่ จ านวน 14 บริษัท อยา่งไรก็
ตาม PRINC และ VB มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานในชว่ง 12 เดือนย้อนหลงั ท าให้ไมส่ามารถค านวณอตัราสว่นราคา
ตอ่ก าไรตอ่หุ้นได้ ดงันัน้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ด้วยวธีินีไ้ด้ 

วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์ผลของการด าเนินการในอดีต ตลอดจนสะท้อนถึงความ 
สามารถในการสร้างกระแสเงินสด และผลการด าเนินการในอนาคตของ PRINC และกลุม่ VB อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนั 
บริษัทในกลุม่ VB สว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้น าที่ดินเปลา่ที่มีอยูม่าพฒันาโครงการ จึงอาจไมส่ะท้อนความสามารถในการท าก าไร
ในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ ได้  ทัง้นี ้ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นการค านวณกระแสเงินสดในอนาคตจาก
ประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานตา่งๆ ที่ได้รับจาก PRINC และก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดังกลา่วข้างต้นอยา่งมี
นยัส าคญั อาจสง่ผลให้ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC ไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือท าให้ตวัแปรตา่งๆ ทีใ่ช้ใน
การประเมินมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตามวธีินีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

CapAd มีความเห็นวา่ วิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูคา่หุ้น PRINC ในครัง้นี ้ คือ วิธีมลูคา่หุ้นตามราคา
ตลาด เนื่องจากมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดได้สะท้อนถึงความต้องการซือ้ขายหุ้น PRINC ของนกัลงทนุ ความคาดหวงัของ
นกัลงทนุโดยได้พิจารณาขา่วสาร ข้อมลูที่เปิดเผย และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ PRINC แล้ว รวมถงึ
การอนมุตัซิือ้หุ้น VB จากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้ หุ้น PRINC มีการ
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายในระดบัท่ีดี  โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC จะเท่ากับ 

2.725 – 2.729 บาทต่อหุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC เทา่กบั 0.141 - 0.145 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นต า่กวา่ร้อย
ละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC  ดงันัน้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC ที่ 

2.87 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของของหุ้น PRINC 
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แผนภาพแสดงราคาปิดของหุ้น PRINC ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 – 28 ตลุาคม 2559 
 

 
 

ราคาตลาดของหุ้น PRINC ภายหลงัจากวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้
จนถึงปัจจบุนั วนัท่ีประเมินมลูคา่หุ้น (วนัท่ี 28 ตลุาคม 2559) มีการปรับตวัเพิม่ขึน้จาก 2.74 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาปิด
สงูสดุอยูท่ี่ 2.86 บาทตอ่หุ้น (วนัที ่21 และ 26 ตลุาคม 2559) และต ่าสดุที่ 2.82 บาทตอ่หุ้น (วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559) ซึง่
ราคาตลาดปัจจบุนัของหุ้น PRINC (ณ วนัประเมินมลูคา่หุ้น) ใกล้เคียงกบัราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC  

ดังนัน้ ผู้ถอืหุ้นควรพิจารณาราคาหุ้นของกิจการที่ซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกอบในการ
ตัดสนิใจ โดยในกรณีที่ราคาหุ้นของกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้ 
ผู้ถอืหุ้นมีทางเลอืกที่จะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อีกทางหน่ึง โดยผู้ ถือหุ้นควรติดตามราคาตลาด
ของหุ้น PRINC อยา่งใกล้ชิด และควรค านงึถงึความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงของราคาตลาดในปัจจบุนัของหุ้น PRINC 
นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นควรค านงึถงึความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของ PRINC และราคาตลาดของหุ้น 
PRINC ที่อาจจะลดลงหากมกีารขายหุ้นในปริมาณมากๆ 

 
  

5/8/59 BOD อนมุตั ิPP และซือ้
หุ้น VB  (ราคาปิด 2.74 บาท) 

20/10/59 ได้รับค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(ราคาปิด 2.78 บาท) 
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ส่วนที่ 3: เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรจะปฏิเสธค าเสนอซือ้ 

 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ข้อมลูอื่นๆ ของผู้ท าค าเสนอซือ้ที่เปิดเผยตอ่

สาธารณะ และข้อมลูประกอบอืน่ๆ ของกิจการ และมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควรจะพิจารณาในประเด็นตอ่ไปนี ้
 
1. ราคาเสนอซือ้เหมาะสม เพราะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นเห็นวา่มลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของหุ้น PRINC เทา่กบั 2.725 – 2.729 บาทตอ่หุ้น ซึง่
ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC เทา่กบั 0.141 - 0.145 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นต า่กวา่ร้อยละ 4.92 - 5.04 ของราคาเสนอ
ซือ้หุ้น PRINC  ดงันัน้ ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมีความเห็นวา่ราคาเสนอซือ้หุ้น PRINC ที่ 2.87 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที่
เหมาะสม 
 
2. ความเสี่ยงต่างๆ ในอนาคต 

การตอบรับค าเสนอซือ้อาจเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยที่จะลดความเสีย่งหรือผลกระทบตา่งๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต อนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายและแผนงานตา่งๆ โดยกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของกิจการ ที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุการท าค าเสนอซือ้ รวมถงึเป็นการลดความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึน้ภายหลงัสิน้สดุการท าค าเสนอซือ้ เช่น ความเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดลุการ
บริหารงาน ความเสีย่งในการด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียน และสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของกิจการ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ ยงัมคีวามไมแ่นน่อนในด้านการตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารของกิจการในอนาคต ใน
เร่ืองที่เก่ียวข้องกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ เช่น การตดัสนิใจขายคืนทีด่ินเปลา่แปลงใดแปลงหนึง่ หรือทัง้หมด 5 แปลงใน
ตา่งจงัหวดัให้แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี, การตดัสนิใจซือ้หุ้นหรือทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญัของ VMS และ RBD ของ น.ส. 
สาธิตา, การตดัสนิใจพฒันาโครงการส าหรับท่ีดินและอาคาร S27 หรือการขายที่ดินและอาคารให้แก่บคุคลภายนอก (ซึง่มี
เง่ือนไขที่ น.ส. สาธิตาตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยในจ านวนทีเ่ทา่กบั สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุสทุธิ และราคาซือ้ขายที่ดินและ
อาคาร S27 ในอนาคตให้แกกิ่จการ), และการท ารายการระหวา่งกนัอื่นๆ ระหวา่งกิจการและกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ใน
อนาคต 
 
ส่วนที่ 4: ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ รวมทัง้ความ
เป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว 

 
สถานภาพของกิจการ 
ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ กิจการยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป ท าให้

กิจการและผู้ ถือหุ้นของกิจการ จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือจากการ
เพิกถอนหลกัทรัพย์ (Delist) ของกิจการท่ีเกิดจากกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ แตอ่ยา่งใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลารับซือ้ 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ กิจการอาจมคีวามเสีย่งในเร่ืองการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เนื่องมาจากกิจการมีสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยในปัจจบุนั รวมทัง้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ต า่
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กวา่เกณฑ์ด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัราย
ยอ่ย (Free Float) ที่ก าหนดให้กิจการต้องมจี านวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และต้องถือหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของกิจการนัน้  

หากกิจการยงัมิได้มีการด าเนินการแก้ไขเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ย (Free Float) 
กิจการจะมีภาระต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ่มเติม โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการกบับริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ไมค่รบถ้วน โดยน ามาตรการคิดคา่ธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่มมาใช้เมื่อ
บริษัทจดทะเบียนมี Free Float ไมค่รบถ้วนเป็นปีที่ 2 ขึน้ไปจนกวา่บริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตดุงักลา่วได้ โดยอตัราการ
คิดคา่ธรรมเนยีมสว่นเพิ่มนัน้ จะขึน้อยูก่บัระยะเวลาและจ านวนการกระจายผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ที่บริษัทจดทะเบียนยงัไม่
สามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน http://www.set.or.th/th/regulations/simplified_ 
regulations/free_float_p1.html) 

ทัง้นี ้ ในค าเสนอซือ้ระบวุา่ “กิจการและกลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ือจะก าหนดแผนการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้
รายย่อย ดว้ยวิธีการและในระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหกิ้จการมีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยครบถว้นตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต่อไป โดยกลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ือจะพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องก่อนการ
ด าเนินการใดๆ เช่น จ านวนหุน้รายย่อยภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ ราคาตลาดของหุน้ของกิจการ และตน้ทนุการไดหุ้น้มา 
เป็นตน้” แตแ่ผนการกระจายหุ้นดงักลา่วยงัไมช่ดัเจน ณ ปัจจบุนั 
 

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 
การเปลีย่นแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างองค์กร 
การจ าหนา่ยสนิทรัพย์หลกัของกิจการและบริษัทยอ่ย 
ค าเสนอซือ้ระบวุา่ “กิจการจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามทีผู่ท้ าค าเสนอซ้ือ

ระบไุวใ้นค าเสนอซ้ือ เนือ่งจากผูท้ าค าเสนอซ้ือไม่มีแผนหรือนโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การด าเนินธุรกิจหลกั
ของกิจการอย่างมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากส้ินสดุระยะเวลารบัซ้ือ และยงัคงมีความตัง้ใจทีจ่ะมุ่งเนน้การ
ด าเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม 

หากมีความจ าเป็น กลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ืออาจปรบัเปลีย่นแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลง
อย่างมีนยัส าคญัของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นอื่นๆ กลุ่มผูท้ าค า
เสนอซ้ืออาจพิจารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บคุลากร โครงสร้าง
ทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรพัย์ด าเนินงานของกิจการ) เพือ่ใหมี้ความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการและเพือ่หลีกเลีย่งผลกระทบใดๆ ทีจ่ะกระทบกบัการด าเนินงานของกิจการหรือเพือ่เพ่ิม
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต  นอกจากนี ้ หากมีโอกาสในการลงทนุใดๆ ทีเ่หมาะสม กิจการอาจ
พิจารณาเขา้ลงทนุในธุรกิจทีก่่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกิจการ ทัง้นี ้ การด าเนินการใดๆ ข้างตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที่
ประชมุคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของกิจการเพือ่ไปเป็นไปตามข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ” 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถวิเคราะห์ได้วา่ “ความจ าเป็น” ที่กลา่วถึงข้างต้นคืออะไร และจะมีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งไร  แตท่ัง้นีห้ากมีการเปลีย่นแปลงในนโยบายและแผนการบริหารกิจการอยา่งมีนยัส าคญัใดๆ ที่
แตกตา่งจากที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ได้ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
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กิจการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
และได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ กิจการจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่
ผู้ท าค าเสนอซือ้ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การ
ด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอยา่งมีนยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ แตห่ากมีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ผู้ถือหุ้นต้องตดิตามขา่วสาร และเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อร่วมตดัสนิใจถงึความเปลีย่นแปลง
ที่ขออนมุตัิดงักลา่ว 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ค าเสนอซือ้ระบวุา่ “ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัส้ินสดุระยะเวลารบัซ้ือ ผูท้ าค าเสนอซ้ือไม่มี

นโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจ การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ แผนการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ 

อย่างไรก็ดี หากมีความจ าเป็น หรือในกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงินหรือ
สภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นอืน่ๆ กลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ืออาจปรบัเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของกิจการในอนาคต เพือ่ใหมี้ความเหมาะสมกบัการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการหรือเพือ่เพ่ิม
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต นอกจากนี ้ ในกรณีทีกิ่จการมีสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกิน และไม่
มีความตอ้งการลงทนุใดๆ  กลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ืออาจเสนอใหที้ป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของ
กิจการ พิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือ เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม แลว้แต่กรณี” 

ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการจา่ยเงินปัน
ผล สว่นการพิจารณาจา่ยเงินปันผล หรือ เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม นัน้ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นท่ียงัคงถือหุ้นกิจการตอ่ไปอาจมีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม 
(แล้วแตก่รณี) ในกรณีทีกิ่จการมีสภาพคลอ่งสว่นเกินและไมม่คีวามจ าเป็นใช้เงินลงทนุในโครงการใดๆ เทา่นัน้ และเมื่อ
พิจารณาถึงในชว่งปี 2556 - 2558 กิจการงดจา่ยเงินปันผล เนื่องจากต้องส ารองเงินทนุส ารองเพือ่การด าเนินกิจการและ
ขยายธุรกิจของกิจการในอนาคต ประกอบกบักิจการมีแผนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ปัจจบุนั
เป็นต้นไป อาจท าให้กิจการจ าเป็นต้องส ารองเงินลงทนุ รวมทัง้กิจการอาจต้องรับรู้ผลขาดทนุจากโครงการดงักลา่ว ซึง่
เหมือนกบัการลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือการลงทนุในธุรกิจขนาดใหญ่ทัว่ไป ทีต้่องใช้เวลาในการพฒันา
โครงการ ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของกิจการอาจไมไ่ด้รับเงินปันผลได้ 

 
แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ 
ค าเสนอซือ้ระบวุา่ “ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากส้ินสดุระยะเวลารบัซ้ือ กลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ือไม่มี

ความประสงค์ทีจ่ะขายหรือโอนหุน้ของกิจการ จนท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ือต ่ากว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจการ เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยัทีส่่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มผูท้ าค าเสนอซ้ือ” 

ปัจจบุนั จ านวนหุ้นทัง้หมดที่กลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ถือหุ้นรวมกนักอ่นท าค าเสนอซือ้ คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของหุ้น
สามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และสดัสว่นการถือหุ้นอาจจะสงูขึน้จากหุ้นท่ีจะได้เพิม่ขึน้จากการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 
ดงันัน้ เมื่อผู้ท าค าเสนอซือ้พิจารณาขายหุ้นสามญัที่ได้มาจากการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ เพื่อเป็นการด ารงสดัสว่นการถือ
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หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตามเกณฑ์ด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการ อาจจะมรีาคาเสนอขายหุ้นต ่ากวา่
ราคาตลาด ณ ปัจจบุนั ได้  และหากผู้ที่ได้หุ้นจากการเสนอขายของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่อาจจะมต้ีนทนุของหุ้นต ่ากวา่ราคา
ตลาด ขายหุ้นท่ีได้มาดงักลา่วในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจจะกระทบกบัราคาตลาดในอนาคตได้ 
 

รายการระหวา่งกนั 
BG ซึง่ถือหุ้นโดย VB ร้อยละ 99.99 มีรายการกบับคุคลตามมาตรา 258 ของกลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้แก่ รายได้

จากการให้เชา่ที่ดินและอาคารซอยสขุมุวิท 29 แก่ VMS ซึง่ น.ส. สาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 โดยสญัญาเช่าจะครบ
ก าหนดในเดือนมิถนุายน 2560 และรายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ีในอาคารซอยสขุมุวิท 29 แก่บริษัท วิวฏัฏะคลนิิก จ ากดั ซึง่ 
ดร. สาธิต เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยสญัญาเชา่จะครบก าหนดในเดือนสงิหาคม 2561 ซึง่ถือเป็นรายการระหวา่งกนัท่ี
จะมีตอ่ไปในอนาคตจนกวา่สญัญาเชา่ดงักลา่วจะสิน้สดุลง หรืออาจจะสิน้สดุลงก่อนหากกิจการเร่ิมพฒันาโครงการใหม่
บนที่ดินซอยสขุมุวิท 29 ก่อนระยะเวลาสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ กิจการจะยงัคงมีรายการ
ระหวา่งกนักบับคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ตอ่ไป จนกวา่ระยะเวลาตามสญัญาเช่ากบั VMS และ/หรือ
บริษัท ววิฏัฏะคลนิิก จ ากดั สิน้สดุลง หรืออาจสิน้สดุก่อนหากกิจการเร่ิมพฒันาโครงการใหมบ่นทีด่ินซอยสขุมุวิท 29 ก่อน
ระยะเวลาสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว 

แตใ่นอนาคต จะมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ได้แก่ การตดัสนิใจขายคืนที่ดินเปลา่แปลงใดแปลงหนึง่ หรือทัง้หมด 5 
แปลงในตา่งจงัหวดัให้แก่ น.ส. สาธิตา ภายใน 3 ปี, การตดัสนิใจซือ้หุ้นหรือทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญัของ VMS และ RBD 
ของ น.ส. สาธิตา, การตดัสนิใจพฒันาโครงการส าหรับท่ีดนิและอาคาร S27 หรือการขายที่ดินและอาคารให้แก่
บคุคลภายนอก (ซึง่มเีง่ือนไขที่ น.ส. สาธิตา ตกลงที่จะจา่ยเงินชดเชยในจ านวนที่เทา่กบั สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุสทุธิ และ
ราคาซือ้ขายที่ดินและอาคาร S27 ในอนาคตให้แกกิ่จการ), และการท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งกิจการและกลุม่ผู้ท าค า
เสนอซือ้อื่นๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นมคีวามเห็นวา่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีท่ี่ส าคญัในการ
พิจารณา ตดัสนิใจ และตรวจสอบวา่ การท ารายการระหวา่งกนัจะต้องด าเนินการเช่นเดยีวกบัการท ารายการกบั
บคุคลภายนอกอื่นๆ นัน่คือ พิจารณาเง่ือนไขทีเ่ป็นธรรม ราคาเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
โดยการขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ แล้วแตก่รณี ขึน้อยูก่บัขนาด
ของรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 
 
ส่วนที่ 5: ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะได้รับและผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อผู้ถอืหุ้นในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นปฏิเสธค าเสนอซือ้ 
(เฉพาะกรณีที่ค าเสนอซือ้นัน้เป็นค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) 

ไมม่ี เนื่องจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นีไ้มไ่ด้เป็นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 
ส่วนที่ 6: สรุปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถอืหุ้น 

 โปรดดใูน บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ในหน้าที่ 4 ของรายงานฉบบันี ้
 
  



ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  หนา้ 74/74 
 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเก่ียวกบั
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ตดัสนิใจส าหรับการตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ดงักลา่วขึน้อยูก่บัดลุยพินจิและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้น ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถืงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
 
 
 ที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
 
 
 
 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 


