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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC” )  คร้ังท่ี 6 /2559  เม่ือวันท่ี 
5 สิงหาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
รวมรอยละ 99.99 ของบริษัท  วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“วีบี” หรือ “VB”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและลงทุน
ในบริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 บริษัท จากผูถือหุนเดิม  โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเขาทํารายการภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 28
กันยายน 2559 และเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ ที่ไดระบุไวในสัญญาท่ีเก่ียวของสําเร็จลง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดภายใน
เดือนตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามขอ 15 เงื่อนไขสําคัญท่ีจาํเปนตองดําเนินการกอนเขาทํารายการ) 

2. คูสัญญาที่เก่ียวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ : บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)  

กลุมผูขาย: ผูถือหุนเดิมของ VB ประกอบดวย     
  # หุนที่จะขาย % ทุนชําระแลว 
 1. นางสาวสาธิตา  วิทยากร  หุนสามัญ  583,599,998 92.18 
 2. พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี /1 หุนบุริมสิทธิ/2    49,490,000 7.82 
     รวม 633,089,998/3 99.99 

/1 พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี  เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนในหมูเกาะบริติช เวอรจิน ไอรแลนด ประกอบธุรกิจลงทุนและ

ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ถือหุนโดย บริษัท ไพรม พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท ลิมิเต็ด (Prime Property 
Development Limited) ในสัดสวนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมดของพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส โดยมีกลุมครอบครัววิทยากร
เปนผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย 

 ปจจุบันพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 4,159,900,000 บาท  แบงเปนหุนจํานวน  4,159,900 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท  โดยมีเอเปคซ สตราทีจี กรุป ลิมิเต็ด (Apex Strategy Group Limited) เปนกรรมการ                 
(คุณ Ee Huey Miin เปนกรรมการผูมีอํานาจดําเนินการ)   

/2    หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิออกเสียง 3 เสียง และมีสิทธิรับเงินปนผลในอัตรา 3 เทาของเงินปนผลที่จายใหแกหุนสามัญแตละหุน 
/3 หุนทั้งหมดของ VB เทากับ 633,090,000 หุน คงเหลือหุนที่ไมไดเขาทํารายการซ้ือคร้ังนี้จํานวน 2 หุน คิดเปนรอยละ <0.01 

ความสัมพันธที่เก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน:  

กลุมผูขาย ประกอบดวย นางสาวสาธิตา วิทยากร  (“นางสาวสาธิตา”) และ พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค               
ดีเวลลอปเมนท”) ซึ่งกลุมครอบครัววิทยากรเปนผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย โดยนางสาวสาธิตา เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑรายการเกี่ยวโยง”) เน่ืองจากนางสาวสาธิตา              

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  



 

26 

เปนบุตรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งเปนกรรมการ ผูถือหุนใหญ และประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท ถือหุนจํานวน 

650.84 ลานหุน คิดเปนรอยละ 67.34 ของทุนชําระแลว/1   

ภาพแสดงโครงสรางกลุมและความสัมพันธของคูสัญญากอนเขาทํารายการ 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

ลักษณะของรายการ 

บริษัทจะเขาทํารายการซื้อหุนรอยละ 99.99 ของ VB ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 583.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
10 บาท และหุนบุริมสิทธิ จํานวน  49.49 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท (หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิออกเสียง 3 เสียง) 
รวมจํานวนหุนทั้งหมด 633.09 ลานหุน  มูลคาการไดมารวม 5,791.13 ลานบาท  โดยบริษัทจะชําระราคาดวยหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทมูลคา  5,280.62 ลานบาท และต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคา 510.51 ลานบาท อายุไมเกิน 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 
ตอป (มูลคาดอกเบี้ยตามต๋ัวสัญญาใชเงินตลอดอายุประมาณ 26.80 ลานบาท) 

ในการซ้ือหุน VB บริษัทจะไดมาซึ่งสินทรัพยหลักๆ ไดแก ที่ดินเปลา 2  แหงในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอางทอง และบริษัท
ยอยทั้งหมดของ VB อีกจํานวน 4 บริษัท ประกอบดวย  

1) บริษัท วี อนิเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)  เปนเจาของอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (“BBC”) ซอยเอกมัย 
2) บริษัท วี 33 จํากัด (“V33”) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเปลา จังหวัดเชียงใหม 
3) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) เปนเจาของที่ดินและอาคารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท

ซอยเอกมัย   
4) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) เปนเจาของที่ดินและอาคาร 2 โครงการบริเวณสุขุมวิท ซอย 27 และสุขุมวิท ซอย 

29 และท่ีดินเปลา 2 แหงในจังหวัดระยอง และจังหวัดอุดรธานี   

นอกจากนี้ กลุม VB มีหนี้คงคางกับธนาคารและกรรมการ และหนี้สินอื่นๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมเทากับ 1,544.53 
ลานบาท   

                                                                 
1
  นางสาวพัลลภา วิทยากร พ่ีสาวของ ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนจํานวน 10.55 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.09 ของทุนชําระแลว รวมการถือหุนของ

นางสาวพัลลภา วิทยากร และดร.สาธิต วิทยากร เทากับ 661.39 ลานหุน คิดเปนรอยละ 68.43 ของทุนชําระแลว 
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ภาพแสดงโครงสรางกลุมหลังเขาทํารายการ 

 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงคหลักในการเขาทํารายการเพื่อไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงการซ่ึงมีทําเลที่ต้ังอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 4 โครงการ เพื่อนํามาบริหารจัดการและพัฒนาโครงการเพื่อใหเชาและบริการ รวมถึงโครงการที่อยูอาศัยเพื่อขาย ซึ่ง
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและแผนการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและผูขายไดเจรจาตกลงรวมกันใน
การซ้ือหุนของ VB เพื่อลดภาระตนทุนในการดําเนินการ เชน คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน ทําใหบริษัท
ไดมาซึ่งที่ดินรอการพัฒนาในตางจังหวัดรวม 5 แปลง ที่ VB และบริษัทยอยถือครองอยู  

สรุปทรัพยสินที่ไดมาจากการเขาทํารายการซื้อหุน VB   

สินทรัพยในกรุงเทพ  
1. VI อาคารสํานักงาน BBC ซอยเอกมัย

ชําระราคาดวยหุนสามัญเพิ่มทุนใหม  
2. VR โครงการซัมเมอรเซ็ท  ซอยเอกมัย
3. BG ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 27
4. BG ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29

สินทรัพยในตางจังหวัด 
5. V33 ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

ชําระราคาดวยต๋ัวสัญญาใชเงิน 
6. BG ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดระยอง
7. BG ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี
8. VB ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดอางทอง
9. VB ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดสระบุรี

นอกจากน้ี การเขาทํารายการไดมาซึ่งกลุม VB ดังกลาว ยังเปนการขจัดโครงสรางที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ในอนาคต เนื่องจากกลุมผูขายเปนญาติสนิทของกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท ถือครองทรัพยสินโครงการที่พิจารณาได
วาเปนทรัพยสินที่อาจกอใหเกิดการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หากมีการพัฒนาและเปดใหบริการโครงการดังกลาวในอนาคต 
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การคํานวณขนาดรายการ 

รายการไดมาดังกลาว มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 497.33   คํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนที่ชําระให 
เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559 (งบการเงินรวมลาสุดของบริษัท 
กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเขาทํารายการซ้ือหุน VB ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2559) และขนาดรายการรอยละ 
500.81 เปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559 จึงจัดเปนรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4  หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑไดมาจําหนายไป”)   

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ  : 

1. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน  
มูลคารวมของส่ิงตอบแทน  หนวย: บาท
1. มูลคาหุนและต๋ัวสัญญาใชเงินเพ่ือชําระคาหุน VB 5,791,133,153
2. ดอกเบี้ยตามต๋ัวสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป ระยะเวลา 3 ป 26,801,767
3. ภาระหน้ีเงินกูยืมกรรมการของกลุม VB 620,391,036
4. ภาระหน้ีเงินกูยืมธนาคารของกลุม VB 924,135,798
5. ประมาณการเงินลงทุนเพ่ิมเพ่ือพัฒนาโครงการในกรุงเทพ 3 โครงการ/1 3,083,000,000/2

รวม 10,445,461,754
สินทรัพยรวมของบริษัท  ณ 31 มีนาคม 2559 2,100,293,672
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน รอยละ 497.33/2

หมายเหตู /1 โครงการซัมเมอรเซ็ท โครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29  
 /2 ปรับลดมูลคาเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมสุขุมวิท 27 ในอนาคตใหสอดคลองกับประมาณการของผูประเมินราคา

อิสระและความเห็นของฝายบริหาร ทําใหมูลคาเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตโดยรวมลดลงจาก 3,570 ลาน
บาท เปน 3,083 ลานบาท และทําใหขนาดรายการลดลงจากรอยละ 520.35 (ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังที่ 6/2559) เปนรอยละ 497.33  

ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2559  
สินทรัพยรวมของบริษัท  ณ 30 มิถุนายน 2559  2,085,700,371
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน รอยละ 500.81

2. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิ

สัดสวนการเขาถือหุนใน VB 99.99%
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ VB และบริษัทยอยท้ัง 4 แหง ณ 31 ธันวาคม 2558 4,052,985,372
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559 1,984,509,390
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ รอยละ 204.23

ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2559  
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559 1,963,946,973 
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ รอยละ 206.37

หมายเหตุ:  สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพยรวมหักสินทรัพยไมมีตัวตน หักดวยหนี้สินและสวนไดเสียของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม 
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3. เกณฑมูลคาหุนทุน  

จํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือชําระส่ิงตอบแทน 1,839,938,433
จํานวนหุนชําระแลวของบริษัท ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 966,561,700
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุน รอยละ 190.36

หมายเหตุ:  การเขาทํารายการคร้ังนี้ บริษัทชําระสิ่งตอบแทนดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและออกต๋ัวสัญญาใชเงินบางสวน ทั้งนี้การ
คํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุนไมนับรวมส่ิงตอบแทนที่ชําระดวยต๋ัวสัญญาใชเงิน  

4. เกณฑกําไรสุทธิ 

อยางไรก็ดี การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB ดังกลาว ไมถือเปนกรณีที่จะตองย่ืนคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณา
รับหลักทรัพยใหม เน่ืองจากเขาหลักเกณฑยกเวนทุกขอตามขอ 24 ของเกณฑไดมาจําหนายไป  ดังนี้ 

(1) ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะของธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท 

ปจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2559 มีรายไดหลักจากโครงการ
โรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ สาทร วิสตา คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 ของรายไดรวมของบริษัท 
และมีรายไดจากธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํานักงาน BBC และรายไดจากธุรกิจพัฒนาและติดต้ังระบบสารสนเทศ ที่
ดําเนินการโดยบริษัทยอย คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 และ 23 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ  ในขณะท่ี กลุม VB เปน
กลุมบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทใหเชาและบริการ  ไดแก อาคารสํานักงาน BBC ที่เปดดําเนินการอยู
ในปจจุบันและวาจางบริษัทเปนผูบริหารอาคาร  และโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท ซอยเอกมัย  
ซึ่งอยูระหวางกอสรางใกลจะแลวเสร็จ โดยคาดวาจะเร่ิมเปดใหบริการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2560  ซึ่งคลายคลึง
และสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้ กลุม VB ยังถือครองโครงการเพื่อการพัฒนาในอนาคตประเภท
โรงแรม และอาคารชุด และท่ีดินเปลารอการพัฒนา ซึ่งภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังน้ี กลุม VB จะมีฐานะเปนบริษัท
ยอยของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่พกัอาศัยท้ังเพื่อเชาและเพื่อขาย  ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท 

 (2) บริษัทไมมีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก 

การเขาทํารายการในคร้ังนี้จะสงผลใหบริษัทไดมาซ่ึงที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
หลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเอื้อประโยชนตอแผนการขยายธุรกิจของบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทไมมี
นโยบายที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายสําคัญใดๆ ในการประกอบธุรกิจภายในระยะเวลา 1 ป  

(3) กลุมบริษัทภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 

ภายหลังจากการเขาทํารายการ กลุมบริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เชน  
การมีกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี             
มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามเกณฑที่กําหนด มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน กลต.”) ไมมีโครงสรางท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงมีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินมีคามากกวาศูนย เปนตน   

ไมสามารถคํานวณไดเน่ืองจาก VB และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบป 2558



 

30 

ทั้งน้ี  ต้ังแตป 2558 งบการเงินของ VB และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต. รายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัท และหลังจากเขาทํารายการ บริษัทจะสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ
ของบริษัทในกลุม VB เพื่อใหม่ันใจวาภายหลังทํารายการ กลุมบริษัทจะมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถนําระบบของบริษัทไปประยุกตใชกับ กลุม VB 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม VB และบริษัทมีความคลายคลึงกัน    

(4) ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถือหุนที่มี
อํานาจควบคุมบริษัท 

กอนการเขาทํารายการในคร้ังน้ี ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ 67.34  จึงเปนผูถือหุนใหญและผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ตามมาตรา 89 แหงพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และภายหลังการเขาทํา
รายการ  นางสาวสาธิตาจะถือหุนในบริษัทรอยละ 59.94 ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนรอยละ 23.19  และ พีค ดีเวลลอปเมนท
ถือหุนรอยละ 5.62   ซึ่งจะนับเปนบุคคลท่ีกระทําการรวมกัน (Concert Parties)  รวมกันถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ 
88.75  (รอยละ 86.78 ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (PRINC-W1) คร้ังสุดทาย
ในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมุติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ี
เหลืออยูครบทั้งจํานวน) ดังนั้น จึงไมมีการเปล่ียนแปลงในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนใหญไมมีนโยบายหรือขอตกลงใดๆ ในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญในอนาคตแตอยางใด   

นอกจากน้ี รายการไดมาซึ่งหุนของ VB  ยังเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑรายการเก่ียวโยง 
โดยมีขนาดรายการรวมเทากับ รอยละ 324.43 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ  คํานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2559  นอกจากน้ี ในชวง 6 เดือนกอนหนาการเขาทํารายการคร้ังนี้  บริษัทไดเขาทําสัญญาใหบริการบริหาร
อาคารสํานักงาน BBC กับ VI ระยะเวลาใหบริการ 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2559) มูลคาตามสัญญารวม 42 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 2.12 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ  ณ 30 กันยายน 2558  เม่ือนับรวมรายการทั้ง 2 รายการพบวามี
ขนาดรายการตามเกณฑรายการเก่ียวโยง คิดเปนรอยละ 326.55 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน : 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทนที่ชําระใหคุณสาธิตาซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทํารายการครั้งนี้ หนวย: บาท
1. มูลคาหุนและต๋ัวสัญญาใชเงินเพ่ือชําระคาหุน VB 5,791,133,153
2. ดอกเบี้ยตามต๋ัวสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป ระยะเวลา 3 ป 26,801,767
3. ภาระหน้ีเงินกูยืมกรรมการของกลุม VB 620,391,036
รวม 6,438,325,956

มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 1,984,509,390
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน รอยละ 324.43/1

หมายเหตุ  /1 ปรับปรุงมูลคารวมส่ิงตอบแทน โดยไมรวมมูลคาเงินลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของโครงการ ทําใหขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ลดลงจากรอยละ 552.83  (ตามท่ีอนุมติัโดยประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2559) เปนรอยละ 324.43   

ขนาดรายการเม่ือพิจารณาตามงบการเงินรวมส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,963,946,973
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน รอยละ 327.83
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา

4.1   บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลด้ิง จํากัด

ฌ) รายชื่อผูถือหุน  : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 583,599,999 92.18
2. พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี 49,490,000/1 7.82
3. นางสาวมนตทชิา อัชชพันธ 1 0.00

รวม 633,090,000 100.00
หมายเหตุ : /1 หุนบุริมสิทธิ  

ญ) รายชื่อกรรมการ            : วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย 
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย             : 
(หนวย : ลานบาท)

ช่ือบริษัท 
ณ 31 ธ.ค. 2558/1 ณ 30 มิ.ย. 2559/2   

ทุน
ชําระแลว  

มูลคา
เงินลงทุน 

สดัส่วน
การถือหุน้ 

ทุน
ชําระแลว  

มูลคา 
เงินลงทุน  

สดัส่วน
การถือหุน้ 

1. บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด 200.0 190.0 95.0% 200.0 363.7 99.9%
2. บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด 200.0 190.0 95.0% 700.0 1,030.0 99.9%
3. บริษัท วี 33 จํากัด 300.0 153.0 51.0% 300.0 300.0 99.9%
4. บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด 1,000.0 510.0 51.0% 2,850.6 4,521.8 99.9%

หมายเหตุ : /1 งบการเงินประจําป 2558 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  
/2 งบการเงินภายในของบริษัท 

ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) 

ข) ที่ต้ัง : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง 
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ค) วันที่กอต้ัง : 14 มกราคม 2556 
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและลงทุนในบริษัท

อสังหาริมทรัพยอื่น 
จ) โครงสรางทุน : ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 VB มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

6,330.9 ลานบาท  แบงเปน 
หุนสามัญจํานวน  583.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และ
หุนบุริมสิทธิจํานวน 49.49 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : -ไมมี- 

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา : 633.09 ลานหุน 

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : รอยละ 99.99 
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ฏ) ขอมูลทางการเงิน                      :   
งบแสดงฐานะการเงิน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.02 0.88 2.75
ลูกหนี้อื่น 500.00 74.72 27.06
เงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ 0.78 937.28 617.20
เงินลงทุนในบริษัทยอย - 1,043.00 1,043.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ - 30.44 106.28
สินทรัพยอื่น 0.24 0.22 15.11
สินทรัพยรวม 501.04 2,086.54 1,811.40 
เจาหนี้อื่น 0.15 0.07 14.98
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ 5.53 1,074.28 648.80
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - - 140.00
หนี้สินอื่น - 1.22 0.48
หนี้สินรวม 5.68 1,075.57 804.26 
ทุนชําระแลว 500.00 1,010.00 1,010.00
กําไร(ขาดทุน) สะสม (4.64) 0.97 (2.86)
สวนของผูถือหุน 495.36 1,010.97 1,007.14 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 9.91 10.01 9.97 

 

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

รายไดจากการขายและบริการ - - -
ตนทุนจากการขายและบริการ - - -
กําไรข้ันตน - - -
รายไดอื่น  - 8.18 48.12
คาใชจายในการขายและบริหาร (4.64) (1.23) (33.28)
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (4.64) 6.95 14.84
ดอกเบ้ียจาย - - (18.66)
ภาษีเงินได - (1.34) -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (4.64) 5.61 (3.83)

หมายเหตุ : /1 งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก : ที่ดินเปลาจํานวน  2 แปลง ที่จังหวัดสระบุรี เน้ือที่รวม 10-0-0 ไร 
และจังหวัดอางทอง เน้ือที่รวม 49-3-93 ไร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ที่ดินจังหวัดสระบุรี 
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินเปลาจํานวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 10 ไร 0 งาน 0 ตารางวา (4,000 ตารางวา) 
ที่ต้ัง ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 18485, 19957
มูลคาทางบัญชี 30.00 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  
ราคาประเมิน 30.00 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559

ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยัน
รับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่  4 สิงหาคม 2559 

ภาระผูกพัน ไมมี 
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1) ที่ดินจังหวัดสระบุรี 
ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล เปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ใชประโยชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน  

ราคาประเมินราชการ ที่ดินมูลคา 5.28 ลานบาท
เหตุผลในการลงทุน เปนที่ดินที่ไดมาพรอมกับการเขาทํารายการซ้ือหุน VB ในคร้ังนี้ ซ่ึงบริษัทเล็งเห็นวาการไดมาซ่ึง

ที่ดินในตางจังหวัด เปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายการดําเนินธุรกิจและกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ  โดยที่บริษัทยังไมตองชําระราคาและผูขายยังเปดโอกาสใหบริษัทศึกษาโครงการ หาก
พิจารณาแลวไมเหมาะสม บริษัทสามารถขายคืนที่ดินดังกลาวไดโดยไมมีภาระคาใชจาย 

แผนพัฒนาโครงการ จากผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบื้องตนโดยที่ปรึกษาดานพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ภายใตสมมุติฐานการใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน และปรับลดสมมุติฐานบาง
รายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาโครงการบาน
แฝด  ประมาณการมูลคาโครงการ 280 ลานบาท ตนทุนโครงการ 180 ลานบาท และเร่ิมพัฒนา
โครงการในระหวางป 2561-2563  ประมาณการ IRR 18.83% และ NPV 23.8 ลานบาท  

ความเปนไปไดและ
ความเสี่ยง  

กอนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย ฝายบริหารจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เก่ียวของใน
พื้นที่ดังกลาว  หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา 

แหลงเงินทุน บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการดวยลักษณะของโครงการบานแฝดที่สามารถทยอยกอสรางและขายได    

หมายเหตุ : /1 ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 
 

2) ที่ดินจังหวัดอางทอง 
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินเปลาจํานวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 49 ไร 3 งาน 93 ตารางวา (19,993 ตารางวา) 
ที่ต้ัง ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 4 ฉบับเลขที่ 254, 259, 7322-7323
มูลคาทางบัญชี 73.71 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  
ราคาประเมิน 81.59  ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 

ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยนั
รับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่  4 สิงหาคม 2559 

ภาระผูกพัน ไมมี 
ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง จํากัด
กฎหมายที่มีผล 
กระทบตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีมวง เปนที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใชประโยชนเพื่อ
อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และคลังสินคา  

ราคาประเมินราชการ ที่ดินมูลคา 15.08 ลานบาท
เหตุผลในการลงทุน เปนที่ดินที่ไดมาพรอมกับการเขาทํารายการซ้ือหุน VB ในคร้ังนี้ ซ่ึงบริษัทเล็งเห็นวาการไดมาซ่ึง

ที่ดินในตางจังหวัด เปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายการดําเนินธุรกิจและกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ  โดยที่บริษัทยังไมตองชําระราคาและผูขายยังเปดโอกาสใหบริษัทศึกษาโครงการ  
หากพิจารณาแลวไมเหมาะสม บริษัทสามารถขายคืนที่ดินดังกลาวไดโดยไมมีภาระคาใชจาย 

แผนพัฒนาโครงการ จากผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบ้ืองตนโดยที่ปรึกษาดานพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ภายใตสมมุติฐานการใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน และปรับลดสมมุติฐาน   
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2) ที่ดินจังหวัดอางทอง 
บางรายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาโครงการ
ทาวนโฮม ประมาณการมูลคาโครงการ  1,700 ลานบาท ตนทุนโครงการ 1,052 ลานบาท และเร่ิม
พัฒนาโครงการในระหวางป 2560-2565 ประมาณการ IRR 15.41% และ NPV 82.19 ลานบาท 

ความเปนไปไดและ
ความเสี่ยง  

กอนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย ฝายบริหารจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เก่ียวของใน
พื้นที่ดังกลาว  หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา 

แหลงเงินทุน บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการดวยลักษณะของโครงการทาวนโฮมที่สามารถทยอยกอสรางและขายได    

หมายเหตุ : /1 ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 

4.2 บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด  
ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”) 

ข) ที่ต้ัง : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63           
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ค) วันที่กอต้ัง : 14 มกราคม 2556 
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ใหเชาอาคารและสํานักงาน 

จ) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559  VI มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 200 
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
10 บาท 

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : -ไมมี- 

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา : 20 ลานหุน 

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB) 
 

ฌ) รายชื่อผูถือหุน  : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลด้ิง จํากัด 19,999,998 99.99
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 1 0.00

รวม 20,000,000 100.00 
ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย 

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : -ไมมี- 
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ที่ดินและอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (BBC)
ลักษณะทรัพยสิน อาคารสํานักงานสูง 30 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 1 ช้ัน พื้นที่อาคารรวม 37,770.61 ตารางเมตร         

บนที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 1 ไร 3 งาน 09 ตารางวา (709 ตารางวา)  
ที่ต้ัง เลขที่ 29 ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 8330 และ 188885 
มูลคาทางบัญชี 547 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 1,233 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด/1เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดวย

วิธีรายได เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ    
ภาระผูกพัน จดจํานองเปนหลักประกันกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด

ฏ) ขอมูลทางการเงิน :

งบแสดงฐานะการเงิน   (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7.57 74.23 8.81
ลูกหนี้การคา  2.45 2.14 6.04
เงินใหกูยืมบริษัทแกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ 22.77 14.37 21.80
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 468.02 540.55 551.68
สินทรัพยอื่น 4.00 10.45 9.44
สินทรัพยรวม 504.81 641.74 597.77 
เจาหนี้การคา 19.07 11.29 12.32
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - 243.32 242.20
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ 254.16 146.62 100.00
หนี้สินอื่น 19.19 26.60 29.90
หนี้สินรวม 292.42 427.83 384.42 
ทุนชําระแลว 200.00 200.00 200.00
กําไรสะสม 12.39 13.91 13.35
สวนของผูถือหุน 212.39 213.91 213.35 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 10.62 10.70 10.67 

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

รายไดจากการใหเชาและบริการ 82.68 86.56 92.75
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ (60.53) (75.53) (75.18)
กําไรข้ันตน 22.15 11.03 17.57
คาใชจายในการขายและบริหาร (6.97) (9.36) (10.00)
รายไดอื่น 0.47 0.47 3.58
กําไรกอนภาษีเงินได 15.65 2.14 11.15
ดอกเบ้ียจาย - (0.02) (11.01)
ภาษีเงินได (3.26) (0.61) (0.70)
กําไร(ขาดทุน)สทุธิ 12.39 1.51 (0.56) 

หมายเหตุ : /1   งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE 

ฐ) ทรัพยสินหลัก : ที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร เน้ือที่ดิน
รวม 1-3 -09 ไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ที่ดินและอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (BBC)
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก
ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย 

ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 216.25 ลานบาท
รายละเอียดโครงการ - อาคาร BBC มีพื้นที่อาคารรวม 37,770.61 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่ใหเชาประมาณ 

19,461.22 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลางประมาณ 18,309.39 ตารางเมตร  พื้นที่เชา
แบงเปน 4 ประเภท ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน พื้นที่รานคา พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ผู
เชาขนาดใหญ 

- ปจจุบันมีอัตราการเชาพื้นที่สวนสํานักงานประมาณรอยละ 80 อัตราคาเชาเฉล่ียอยูระหวาง 
350 - 600 บาทตอตารางเมตร  

หมายเหตุ : /1 ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 

สัญญาบริหารจัดการอาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร
คูสัญญา ผูวาจาง : บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)

ผูรับจาง : บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)  
วันที่ในสัญญา 1 กุมภาพันธ 2559
ระยะเวลาสัญญา 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 คูสัญญามีสิทธิตอสัญญาเปนรายปจนถึงป 2561   
คาตอบแทน ชําระรายเดือน ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ขอบเขตการใหบริการ - ผูรับจางรวมกับผูวาจางในการกําหนดอัตราคาเชาสํานักงาน  

- ผูรับจางดําเนินการจัดหาผูเชา เปนตัวแทนติดตอผูเชาอาคาร รวมถึงการรับชําระเงินคาเชา
และคาบริการจากผูเชา 

- ผูรับจางจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยผูรับจางจะดําเนินการควบคุมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอาคาร โดยเสนอแผนการปรับปรุงอาคารใหผูวาจางอนุมัติกอนการ
ดําเนินการ  

- ในกรณีที่มีการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ผูรับจางมีหนาที่ในการเสนอแนะรายช่ือผูใหบริการ 
เปรียบเทียบขอเสนอการใหบริการรวมถึงประสบการณของผูใหบริการ เพื่อนําเสนอใหผูวา
จางพิจารณาคัดเลือก 

4.3 บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด 
ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) 

ข) ที่ต้ัง : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง 
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ค) วันที่กอต้ัง : 25 มกราคม 2556 
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : โรงแรมและการใหบริการที่พักอาศัยใหเชา (Serviced  Apartment) 

จ) โครงสรางทุน : ณ วนัที่ 24 พฤษภาคม 2559  VR มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
700 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท 

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : -ไมมี- 

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา : 70 ลานหุน 
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ฏ) ขอมูลทางการเงิน :

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

รายไดจากการใหเชาและบริการ 5.19 - -
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ (3.74) - -
กําไรข้ันตน 1.45 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร (2.06) (4.95) (2.16)
รายไดอื่น 0.02 0.19 6.34
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (0.59) (4.76) 4.18
ดอกเบ้ียจาย - - (15.63)
ภาษีเงินได - - -
ขาดทุนสุทธ ิ (0.59) (4.76) (11.45) 

หมายเหตุ :  /1 งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE 

งบแสดงฐานะการเงิน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.92 109.65 35.36
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 22.89 20.49 6.18
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของ 1.15 30.00 -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 847.42 1,140.15 1,811.18
สินทรัพยอื่น 1.78 41.94 16.20
สินทรัพยรวม 874.16 1,342.23 1,868.92 
เจาหนี้อื่น 3.59 38.29 65.10
เงินกูยืมบริษัทในเครือ 671.04 883.46 886.36
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน - 221.40 700.00
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 0.12 4.44 34.27
หนี้สินรวม 674.75 1,147.59 1,685.73 
ทุนชําระแลว 200.00 200.00 200.00 
ขาดทุนสะสม (0.59) (5.36) (16.81) 
สวนของผูถือหุน 199.41 194.64 183.19 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 9.97 9.73 9.16 

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB) 

ฌ) รายชื่อผูถือหุน  : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลด้ิง จํากัด 69,999,998 99.99
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 1 0.00

รวม 70,000,000 100.00

ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย 

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : -ไมมี- 
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ฐ) ทรัพยสินหลัก : ที่ดินพรอมอาคารโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท โครงการซัมเมอร
เซ็ท เอกมัย  เน้ือที่ดินรวม 5-1- 94 ไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที่ดินพรอมอาคารโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
ลักษณะทรัพยสิน โครงการโรงแรมและอพารทเมนท จํานวน 4 หลัง บนที่ดินเนื้อที่รวม 5 ไร 1 งาน 94 ตารางวา 

(2,194 ตารางวา) (อยูระหวางการดําเนินการกอสรางและปรับปรุง แลวเสร็จประมาณ 90%) 
ที่ต้ัง ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 5 ฉบับ เลขที่ 3089-3091, 8353, 33814
มูลคาทางบัญชี 1,811.16 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 2,083 ลานบาท (มูลคา ณ วันที่สํารวจทรัพยสิน) ประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด/1

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยวิธีรายได  เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ 
ภาระผูกพัน จดจํานองเปนหลักประกันกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผูถือกรรมสิทธิ์  บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใชประโยชน
เพื่อการอยูอาศัย 

ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 304.57 ลานบาท 
รายละเอียดโครงการ - โครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ประกอบดวย อาคารโรงแรม สูง 15 ช้ัน ใหบริการหองพักอาศัย

แบบรายวัน/รายเดือน จํานวน 130 หอง และอาคารอพารทเมนท 2 อาคาร สูง 14 และ19 ช้ัน 
ใหบริการหองพักอาศัยแบบรายเดือน/รายป จํานวน 132 หอง และอาคารจอดรถอัตโนมัติ 
รองรับรถไดประมาณ 250 คัน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ เชน ศูนยประชุมและ
สัมมนา 6 หอง หองออดิทอเรียม 1 หอง หองอาหาร หองออกกําลังกายและสระวายน้ํา    

- ตนทุนโครงการรวม 2,450 ลานบาท (รวมท่ีดิน) 
- คาดวาจะเร่ิมเปดดําเนินการไดราวไตรมาส 1 ป 2560 

หมายเหตุ : /1 ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 

 
สัญญาใหบริการที่ปรึกษาสําหรับการพัฒนาโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท 
คูสัญญา ผูวาจาง  : บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”)

ผูรับจาง  : บริษัท แอสคอทท อินเตอรเนช่ันแนล แมนเนจเมนท (2001) พีทีอี ลิมิเต็ด 
ระยะเวลา ประมาณ 1 ปต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่โครงการเร่ิมเปดใหบริการ 
คาตอบแทน คาบริการที่ปรึกษา เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ขอบเขตการใหบริการ - ใหคําปรึกษาในการออกแบบ สถาปตยกรรม และการตกแตงภายใน  

- ใหคําปรึกษาดานการปฎิบัติตามแนวทางและขอบังคับของเครื่องหมายการคา Somerset 
- ใหคําแนะนําการบริหารจัดการ การจัดซ้ือจัดจาง ชองทางการจําหนาย 
- ใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
- ใหคําปรึกษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ออกแบบและกําหนดคูมือพนักงานดานการใหบริการ จัดซ้ือ และการตลาด 

 

สัญญาใหบริการบริหารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
คูสัญญา ผูวาจาง  : บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”)

ผูรับจาง  : บริษัท แอสคอทท อินเตอรเนช่ันแนล แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด (“Ascott”) 
ระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่โครงการเร่ิมเปดใหบริการ
คาตอบแทน คาบริหารจัดการและคาลิขสิทธิเคร่ืองหมายการคา เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
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สัญญาใหบริการบริหารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
ขอบเขตการใหบริการ - Ascott เปนผูบริหารโครงการ เชน การวางแผนการขาย การตลาดและประชาสัมพันธ การ

ดูแลและซอมบํารุง การรักษาความปลอดภัยของโครงการตามมาตรฐานของ Ascott 
- VR มีสิทธิใชเคร่ืองหมายการคา Somerset สําหรับโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท 
ซัมเมอรเซ็ท เทานั้น 

- โครงการสามารถใชระบบการจองหองพักของ Ascott  (Global Marketing Service และ 
Global Reservation Service) 

- Ascott จะเปนคัดเลือกบุคลากรหลักๆ เชน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝาย
การเงิน กอนนําเสนอให VR พิจารณาอนุมัติการจาง และอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงาน
เพื่อใหสามารถใหบริการตามมาตรฐานของ Ascott 

- Ascott มีหนาที่จัดทําแผนธุรกิจที่ครอบคลุมประมาณการรายได อัตราการคาเชา งบประมาณ
ลงทุนเพื่อซอมแซม งบประมาณดานการตลาด เพื่อนําเสนอให VR พิจารณาอนุมัติกอน
ดําเนินการ 

- Ascott มีหนาที่ตองดําเนินการใหสอดคลองตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ 
- ในกรณีที่ Ascott ตองการปรับปรุงแผนธุรกิจ จะตองระบุเหตุผล ความจําเปนเพื่อนําเสนอ VR 
พิจารณาอนุมัติ 

4.4 บริษัท วี 33 จํากัด 
 ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี 33 จํากัด (“V33”) 

ข) ที่ต้ัง : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง 
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ค) วันที่กอต้ัง : 13 ตุลาคม 2557 
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
จ) โครงสรางทุน : ณ วนัที่ 24 พฤษภาคม 2559 V33 มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
โดยเรียกชําระแลวบางสวน เทากับ 300 ลานบาท 

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : -ไมมี- 
ช) จํานวนหุนที่จะไดมา : 50 ลานหุน 
ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB) 
ฌ) รายชื่อผูถือหุน  : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลด้ิง จํากัด 49,999,998 99.99
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 1 0.00

รวม 50,000,000 100.00 
ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย 

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : -ไมมี- 
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ฏ) ขอมูลทางการเงิน :  
งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 300.25 102.13
ลูกหนี้อื่น - - 4.91
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของ - - 48.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ - - 150.00
สินทรัพยรวม - 300.25 305.04 
เจาหนี้อื่น - 0.06 0.08
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ - 0.27 4.27
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ - 0.00 0.18
หนี้สินรวม - 0.33 4.53 
ทุนชําระแลว - 300.00 300.00
กําไร (ขาดทุน) สะสม - (0.08) 0.51
สวนของผูถือหุน - 299.92 300.51 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) - 6.00 6.01 

 

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1 
รายไดจากการขายและบริการ - - -
ตนทุนจากการขายและบริการ - - -
กําไรข้ันตน - - -
คาใชจายในการขายและบริหาร - (0.33) (4.42)
รายไดอื่น - 0.25 5.15
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได - (0.08) 0.73
ดอกเบ้ียจาย - - (0.01)
ภาษีเงินได - - (0.13)
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ - (0.08) 0.59 

หมายเหตุ :   /1 งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE 

ฐ) ทรัพยสินหลัก : ที่ดินเปลา 1 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม เน้ือที่รวม 30-0-03 ไร   
 

ที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินเปลาจํานวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 30 ไร 0 งาน 03 ตารางวา (12,003 ตารางวา) 
ที่ต้ัง ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดินเลขที่ 229
มูลคาทางบัญชี  150 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 150.04 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 เมื่อวันที่ 7 มนีาคม 2559                

โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 
ภาระผูกพัน ไมมี 
ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัท วี 33 จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นทีส่ีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใชประโยชนเพื่อการอยู
อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 36 ลานบาท (ตกสํารวจ 100 ตารางวา)
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1) ที่ดินจังหวัดระยอง 
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินเปลาจํานวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 40 ไร 0 งาน 58.90 ตารางวา (16,058.90 ตารางวา)
ที่ต้ัง ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดินเลขที่ 30865, 30868 และหนังสือรับรองทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) 502, 1842 
มูลคาตามบัญชี 96.93 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 120.44 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559  โดย

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยันรับรอง
ราคาประเมินเดิม ณ วันที่  4 สิงหาคม 2559 

ภาระผูกพัน ไมมี 

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : -ไมมี- 
ฏ) ขอมูลทางการเงิน   

งบแสดงฐานะการเงิน   (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 23.81 22.47 0.40
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1.75 0.55 0.26
เงินใหกูยืมแกบุคคลที่เก่ียวของ 10.69 2.50 -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 2,594.33 2,616.44 2,756.40
สินทรัพยอื่น 2.81 7.42 8.45
สินทรัพยรวม 2,633.39 2,649.38 2,765.51 
เจาหนี้อื่น 0.33 15.96 22.16
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 664.85 1,703.81 1,850.31
หนี้สินอื่น 0.42 0.13 0.13
หนี้สินรวม 665.60 1,719.90 1,872.60
ทุนชําระแลว 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
ขาดทุนสะสม (32.21) (70.52) (107.09)
สวนของผูถือหุน 1,967.79 929.48 892.91
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 98.39 92.95 89.29 

 

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2556 2557 2558/1 
รายไดจากการใหเชา - 0.36 2.15
ตนทุนจากการใหเชา - - (1.03)
กําไรข้ันตน - 0.36 1.12
คาใชจายในการขายและบริหาร (29.74) (38.72) (15.86)
รายไดอื่น 0.26 0.05 0.04
ขาดทุนกอนภาษีเงินได (29.48) (38.31) (14.70)
ดอกเบ้ียจาย - - (21.87)
ภาษีเงินได - - -
ขาดทุนสุทธ ิ (29.48) (38.31) (36.57) 

 

หมายเหตุ :  /1 งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก  ที่ดินเปลาในตางจังหวัด  ไดแก  จังหวัดระยอง เน้ือที่รวม 40-0-58.9 ไร 
และจังหวัดอุดรธานี เน้ือที่รวม 5-3-35.2 ไร และท่ีดินในกรุงเทพ  ไดแก  
สุขุมวิท 27 เน้ือที่รวม 2-2-34.3 ไร และสุขุมวิท 29 เน้ือที่รวม 1-2-51 ไร   
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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2) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
แผนพัฒนาโครงการ จากผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบ้ืองตนโดยที่ปรึกษาดานพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ภายใตสมมุติฐานการใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน และปรับลดสมมุติฐานบาง
รายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาที่ดินดังกลาว
เปนโครงการคอนโดมิเนียม ประมาณการมูลคาโครงการ 1,050 ลานบาท ตนทุนโครงการ  638 
ลานบาท และเร่ิมพัฒนาโครงการในระหวางป 2562 – 2566 ประมาณการ IRR 13.31% และ 
NPV 60.80 ลานบาท 

ความเปนไปไดและ
ความเสี่ยง  

กอนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย ฝายบริหารจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เก่ียวของใน
พื้นที่ดังกลาว  หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา 

แหลงเงินทุน บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการ 

หมายเหตุ : /1   ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 
 

3) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 27
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินจํานวน 2 แปลงติดกัน เนื้อที่ดินรวม 2 ไร 2 งาน 34.3 ตารางวา (1,034.3 ตารางวา)       

พรอมสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารโรงแรมสูง 34 ช้ัน (ยังกอสรางไมแลวเสร็จ) 
ที่ต้ัง  ซอยสุขุมวิท 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 3582, 3692
มูลคาตามบัญชี  1,515.5 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 2,396.00 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล/1 จํากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 

โดยวิธีตนทุน เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ (ประเมินที่ดินและส่ิงปลูกสราง) ทั้งนี้ ผูประเมินไดออก
หนังสือยืนยันรับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่  4 สิงหาคม 2559 

ภาระผูกพัน ไมมี 
ผูถือกรรมสิทธิ์  บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากใชประโยชนเพื่อ
การอยูอาศัย 

ราคาประเมินราชการ ที่ดินมูลคา 496.46 ลานบาท
แผนพัฒนาโครงการ - โครงการโรงแรม ตนทุนโครงการรวมประมาณ 3,939 ลานบาท

- คาดวาจะเร่ิมพัฒนาโครงการไดในป 2561 และเปดใหบริการไดในป 2562 
-  IRR ประมาณ 8.10%  NPV ประมาณ 175 ลานบาท 

หมายเหตุ : /1 ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 
 

4) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29 
ลักษณะทรัพยสิน ที่ดินจํานวน 9 แปลงติดกัน เนื้อที่ดินรวม 1 ไร 2 งาน 51.0 ตารางวา (651.0 ตารางวา)     

พรอมสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารโรงแรมสูง 3 ช้ัน อาคารโรงแรมสูง 2 ช้ัน อาคารพาณิชย 3 ช้ัน 
จํานวน 4 คูหา 

ที่ต้ัง ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จํานวน 9 ฉบับ เลขที่ 3570, 50508-50510, 50500, 50504-50507  
มูลคาตามบัญชี 1,025.86 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน 1,106.7 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 วันที่ 28 มกราคม 2559 โดย

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ (ผูประเมินไดใหความเห็นวามูลคา
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4) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29 
ตลาดของทรัพยสินเปนมูลคาของที่ดินเพียงอยางเดียว) ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยันรับรอง
ราคาประเมินเดิม ณ วันที่  4 สิงหาคม 2559  

ภาระผูกพัน ไมมี 
ผูถือกรรมสิทธิ์ บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยสิน 

ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใชประโยชน
เพื่อการอยูอาศัย 

ราคาประเมินราชการ ที่ดินมูลคา 148.89 ลานบาท
แผนพัฒนาโครงการ - โครงการคอนโดมิเนียม มูลคาโครงการประมาณ 4,000 ลานบาท ตนทุนโครงการรวม 2,200 

ลานบาท 
- คาดวาจะเร่ิมพัฒนาโครงการไดในป 2562 และรับรูรายไดในป  2564-2565 
-  IRR ประมาณ 8.54%  NPV ประมาณ 106 ลานบาท 

หมายเหตุ : /1  ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 
 

สัญญาใหเชาที่ดินและอาคารซอยสุขุมวิท 29
คูสัญญา ผูใหเชา : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)

ผูเชา :  บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”) 
ระยะเวลา  3 ป เร่ิมต้ังแต 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 
วัตถุประสงค  เพื่อเปดและดําเนินกิจการโรงแรม รานอาหาร คาเฟบาร นวดและสปา ตัวแทนขายโปรแกรม

ทองเที่ยว  
พื้นที่เชา อาคารโรงแรมเกา 2 และ 3 ช้ัน และอาคารพาณิชย 2 คูหา ขนาด 2,050 ตารางเมตร ต้ังอยูที่ซอย

สุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
คาตอบแทน อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา

 

สัญญาเชาพื้นที่
คูสัญญา ผูใหเชา : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)

ผูเชา     :  บริษัท วิวัฎฎะคลินิค จํากัด  
ระยะเวลา  3 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 
วัตถุประสงค  ใหบริการคลินิกรักษาผูปวยแบบไมมีเตียงพัก 
พื้นที่เชา พื้นที่ช้ัน 1 ของสวนอาคารโรงแรม เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร ต้ังอยูที่ซอยสุขุมวิท 29  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
คาตอบแทน อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา

 
สัญญาเชาพื้นที่
คูสัญญา ผูใหเชา     : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)

ผูเชา     :  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  
ระยะเวลา 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2559 ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาทําการเชาตอเปนระยะเวลา 

3 ป อยางไรก็ตามหากผูใหเชาไมสามารถใหผูเชาเชาทรัพยสินตอ ผูใหเชาตองบอกผูเชากอน
ลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน 

วัตถุประสงค เพื่อประกอบกิจการรานสะดวกซ้ือ
พื้นที่เชา อาคาร 2 คูหา ต้ังอยูที่ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
คาตอบแทน อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
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5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน   

การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB จํานวน 633.09 ลานหุนในคร้ังน้ี มีมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเทากับ 5,791.13 ลานบาท 
เพื่อใหไดมาซ่ึงที่ดิน 9 แปลง ประกอบดวยที่ดินในกรุงเทพ 4 แปลง และท่ีดินในตางจังหวัด 5 แปลง และทรัพยสินอื่นๆ ของกลุม 
VB ซึ่งบริษัทจะชําระราคาการไดมาตามรายละเอียดดังนี้ 

1) มูลคาของที่ดินตางจังหวัด 5 แปลง ชําระดวยต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคา 510.51 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป 
ระยะเวลา 3 ป มูลคาดอกเบี้ยตามต๋ัวสัญญาใชเงินประมาณ 26.80 ลานบาท ชําระใหแกนางสาวสาธิตา โดยชําระ
ดอกเบ้ียคราวเดียวเม่ือครบกําหนดหรือไถถอน   

ทั้งน้ี ตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายหุน หากในระหวาง 3 ปนับจากวันท่ีเขาทํารายการ บริษัทตกลงที่จะพัฒนาโครงการบน
ที่ดิน 5 แปลงในตางจังหวัด บริษัทในฐานะผูออกต๋ัวสัญญาใชเงินจะชําระคืนเงินตามตามต๋ัวสัญญาใชเงินพรอมดอกเบี้ย
ใหแกนางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่กําหนด อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิขายคืนท่ีดินดังกลาวกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป หาก
บริษัทพิจารณาแลววาไมประสงคจะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินแปลงดังกลาว โดยบริษัทจะชําระคืนหน้ีตามต๋ัว
สัญญาใชเงินพรอมดอกเบ้ีย เพ่ือใหนางสาวสาธิตานําเงินมาซ้ือท่ีดินคืนจากบริษัทยอย ในกรณีนี้ นางสาวสาธิตาจะมี
สิทธิขายที่ดินที่ซื้อคืนกอนครบกําหนด 3 ป ใหแกบุคคลภายนอกไดตอเม่ือพนระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีมีการจดทะเบียน
โอนซื้อขายที่ดินกับบริษัทแลว  

2) มูลคาของที่ดินในกรุงเทพ 4 แปลงและสินทรัพยอื่นๆ ชําระดวยหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวนไมเกิน 1,839.94 ลานหุน        
ในราคาหุนละ 2.87 บาท   รวมมูลคาไมเกิน 5,280.62 ลานบาท   ชําระใหแกนางสาวสาธิตา  จํานวนไมเกิน 1,682.20 
ลานหุน  มูลคาไมเกิน 4,827.92 ลานบาท และพีค ดีเวลลอปเมนท จํานวนไมเกิน 157.74 ลานหุน มูลคาไมเกิน 452.71 
ลานบาท 

6. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน   

การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB จํานวน 633.09 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาส่ิงตอบแทนเทากับ 5,791.13 ลานบาท คํานวณจาก
มูลคาตามบัญชีปรับปรุงของ VB อางอิงจากงบการเงินภายในรวม ณ 30 มิถุนายน 2559  ปรับปรุงดวยมูลคาของทรัพยสินตาม
ราคาประเมินทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

รายละเอียดการปรับปรุงมูลคาทรัพยสินตามราคาประเมินทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ 

บริษัท 
 

สินทรัพย  
(หนวย : ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชี
30 มิ.ย. 2559 

ราคาประเมิน 
สวนเพิ่ม 

(ลด) วิธีประเมิน 

สินทรัพย-กรุงเทพ   
VI อาคารสํานักงาน BBC 540 1,233 693 วิธีรายได 
VR โครงการซัมเมอรเซ็ท 1,985 2,083 98 วิธีรายได 
BG ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สุขุมวิท 27 1,515 2,396 881 วิธีเปรียบเทียบ
BG ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สุขุมวิท 29 1,026 1,106 80 ราคาตลาด / ตนทุน
 รวมสินทรัพย-กรุงเทพฯ 5,066 6,818 1,752  
สินทรัพย-ตางจังหวัด   
V33 ที่ดินเปลา จ. เชียงใหม 150 150 -  
BG ที่ดินเปลา จ. ระยอง 97 120 23 วิธีเปรียบเทียบ
BG ที่ดินเปลา จ. อุดรธานี 118 128 10 ราคาตลาด 



 

47 

������ 

 
��	���
��  

(����	 : �����) 
������������ 

30 �.�. 2559 
���������	 

�� 	�
�! 
(�#) 

 �%������	 

VB ���������� �. ������ 74 82 8  
VB ���������� �. � !�" � 30 30 -  
 � ��	���
��-���'(�') �# 469 510 41  
 � ��	���
����!�����	����� 5,535 7,328 1,793  

 	�!���	�ก '(��)*+�'�,*�-./�� -�� "�0�� VB   

'�ก���'�	� 1��2	34' VB   

(����	 : �����) 
31 %.�. 2558/1 30 �.�. 2559 

������8'�����
�8��%��34'

���
����	 

1��)��'������8' 

���� -1	2 �* 5,860  5,688 1,793 7,481 
�-ก ���8��� �*   (1,807) (1,690) - (1,690) 
�� 	34'9�:;<4)8:	 4,053  3,998 1,793 5,791 
�(����"�� (����"��) 633.09 633.09 - 633.09 
��������������4)8:	-������8' (���) 6.40 6.32 - 9.15 
�*	��,"  /1    ��ก ���� ) 31 :-��'* 2558 ��;���ก ���� �*��*<�� VB =<��"��>�� �?-�	��	 100% ,-8�A,�� ��*�(����ก��ก  

7. *+�'�0������ -1	2���B��* 

�"���*-.A�!�"���" �*���:�0�� VB �(��� 633.09 ����"�� (*+�'����, B���"���! 10  ��) >� 'C<8�0	�"���!B*��ก�� 9.15  
��  �**+�'� 5,791.13 ����� D�	/( ! '���	�"���*-.�1��*�"�0��� �?-�*+�'�B*��ก�� 5,280.62 ����� A�!/( !
���	,-E��-..>/������(��� 510.51 ����� �-8���8 F	��-��( 	ก  � �?-��! -�F !���8����ก+�	<*CG��ก�"�* VB *��	+� �* 
1,544.53 ����� � !ก�����	 ����ก+�	<*�ก:�'  924.14 ����� A�!����ก+�	<*�กก  *ก  620.39 ����� D�	
��<���B0���ก(���>��-..C<8�0	�"�� � �?-��!/( !'<����8����ก+�ก  *ก F	>� 2 �H �-��ก�-�����0��( 	ก  A,��-8���8
�!,���B*�0-�ก-�0��ก(���A�!��<���B0���� �?-�A�!� �?-�	��	�(ก-�������8�<��  �*=G�������8�=�-�ก ���� ����A,�B�� -�'�*
	��	�*�ก������8�<��� <�������8�=�-�ก ��������ก��	�0���A��� 

8. I�� !D	/�2���'���� �?-��!B�� -� 

ก �0�C<8��"���-8��*�0�� VB �(>��� �?-�B��*CG��D' �ก ��-�� �*� -1	2 B��Aก� �' �(�-ก�� BBC CG����K��(����ก �	+� 
D�	>��L��"�-�>������(�-ก��*�I+��/�ก�� ��	�! 80 0��1<8�����/��-8��*�  D' �ก D �A *A�!�C� 2��� �1 2��*���2 C-*�*� 2
�CM� ����	+� !����ก 1-N�A�!'����!�* =��K�>��� �ก B��F	>�B, *� 1 �H 2560   �*=G���-�� �*� -1	2� !�F�
������1 ��*������+ก� ����=���"0"*��� ก "���1*��'  CG��=<���;��(�����*�O-ก	F1 �* =�(B�1-N�D' �ก 
��-�� �*� -1	2� !�F�D �A *� <����1-ก�O-	CG��� �?-�*�� !��ก )2B��>���',  

ก B��*CG������ -1	2�-�ก����กก �0�C<8��"���-8��*�0�� VB �!/��	�� �*� �� 	B���ก:" ก����-�� �*� -1	2CG����;�:" ก��
��-ก0��� �?-� CG���L��"�-�� �?-�*� 	B���กD' �ก A* ���� ��M'�CM''����P �1 2��*���2 ��  ���,� �1�	�D' �ก ���	� 
ก B��*CG����-�� �*� -1	2�-�ก����!�(>��� �?-�*�I�ก �(�������1��*0G8��กก  -� +� 	B���กD' �ก �' 
�(�-ก�� BBC B���-���A�!�1��*0G8��กD' �ก  C-*�*� 2�CM� >��H 2560 A�!�กก 1-N�D' �ก ,��Q �(� M�,*AI����
��B�� � �?-��!�* =� �� 	B���ก:" ก����-�� �*� -1	2CG����;�:" ก����-กB���	��,����<��� A�!*�D�ก�B�� -�I�,��A��



 

48 

ที่ดีจากการลงทุนในโครงการ นอกจากน้ี การเขาทํารายการดังกลาวในคราวน้ียังชวยกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจจาก
การขยายไปสูการพัฒนาโครงการประเภทท่ีอยูอาศัยเพ่ือขาย  และลดความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาที่ดินที่จะนํามา
พัฒนาโครงการในอนาคต 

9. แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพยและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อชําระคาตอบแทนใหกับกลุมผูถือหุนของ VB จํานวนไมเกิน 
1,839.94 ลานหุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท และการออกต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 510.51 ลานบาท  

สําหรับโครงการในกรุงเทพ 3 แหงที่จะไดมาคราวนี้ ไดแก โครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท โครงการ
โรงแรม ซอยสุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 29 คาดวาจะตองทยอยใชเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,083 ลานบาท บริษัทคาดวาจะมีแหลงเงินทุนหลักจากการเงินกูยืมสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท โดยภายหลังการเพ่ิมทุนเพื่อชําระรายการคร้ังนี้ บริษัทจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นมาก หากบริษัทใชเงินทุนใน
การพัฒนาโครงการจากเงินกูยืมทั้งจํานวน อัตราสวนหนี้สินตอทุนจะอยูที่เพียง 0.8 เทา นอกจากน้ี โครงการที่บริษัทจะไดมาใน
คร้ังน้ีที่เร่ิมดําเนินการแลว ไดแก อาคารสํานักงาน BBC  และท่ีคาดวาจะเร่ิมเปดดําเนินการในป 2560 ไดแก โครงการโรงแรม
และเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท จะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอีกสวน
หนึ่ง บริษัทจึงเช่ือวาจะมีแหลงเงินทุนเพียงพอตอการพัฒนาโครงการของบริษัทตอไปในอนาคต 

 (หนวย: ลานบาท) ประมาณการเงินลงทุนเพิ่ม
ภายหลังการทํารายการ 

ประมาณการมูลคาเงนิ
ลงทุนทั้งโครงการ 

ปที่คาดวาจะเร่ิม           
พัฒนาโครงการ 

โครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท 440 2,450 2559
โครงการโรงแรม ซอยสุขุมวิท 27 1,543 3,940 2561
โครงการคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 29 1,100 2,200 2562
รวม   3,083 8,590  

สําหรับที่ดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลง ในเบื้องตนบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายในรูปแบบตางๆ เชน 
โครงการบานเด่ียว โครงการทาวนโฮม และโครงการคอนโดมิเนียม โดยฝายบริหารประมาณเงินลงทุนเบื้องตนเพื่อพัฒนา
โครงการในตางจังหวัดรวม 2,700 ลานบาท (ไมรวมมูลคาที่ดินประมาณ 510 ลานบาท) และมีแผนที่จะพัฒนาในชวงป 2560 
เปนตนไป   อยางไรก็ดี กอนที่จะเร่ิมพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย ฝายบริหารจะวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
รายละเอียด รวมถึงศึกษาดานขอจํากัดทางกฎหมายเพิ่มเติม การพัฒนาโครงการดังกลาวจึงยังมีความไมแนนอน ดังน้ันมูลคา
เงินลงทุนจํานวน 2,700 ลานบาท จึงยังไมรวมในการคํานวณขนาดรายการไดมาในครั้งนี้ 

10. รายละเอียดของหลักทรัพยที่ออกเปนการตอบแทนการทํารายการ 

ในการชําระราคาคาหุนของ VB ในครั้งนี้ บริษัทชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนไมเกิน 1,839.94 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 
2.87 บาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว ไมเขาขายเปนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในราคาต่ํา ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เน่ืองจากราคาเสนอขายเปนราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด (ราคาตลาด
คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่
คณะกรรมการมีมติในคร้ังน้ี  คือระหวางวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2559)  อยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทออก
หุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงตนเดือนตุลาคม  2559 ราคาเสนอขายดังกลาว คํานวณแลวมีสวนลดเกินกวารอย
ละ 10 จากราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7-15 
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วันทําการกอนวันเสนอขาย)  นางสาวสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท จะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน (Silent Period) 
โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป  

11. ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการซ้ือหุนของ VB ทําใหบริษัทไดมาซ่ึงทรัพยสินขนาดใหญหลายรายการท่ีมีมูลคาการลงทุนสูง เม่ือเทียบกับ
โครงการที่บริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน และอาจกอใหเกิดความเส่ียงในดานตางๆ ไดแก 

- ความเส่ียงจากตนทุนการพัฒนาโครงการสูงกวาประมาณการ หรือการพัฒนาโครงการลาชากวาแผนที่กําหนด 

บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีวัสดุกอสรางซึ่งเปนตนทุนหลักท่ีสําคัญอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นในชวงเวลาที่บริษัทเร่ิม
พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะโครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29 ซึ่งจะเร่ิมพัฒนาในระหวาง
ป 2561-2563 ซึ่งอาจสงผลใหการประมาณการตนทุนโครงการมีความคลาดเคล่ือนจากตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอแผนการจัดหาเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทในอนาคตได 

บริษัทมีแนวทางบริหารความเส่ียงดังกลาว โดยการวาจางที่ปรึกษาโครงการซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพยที่
มีชื่อเสียงมาชวยกําหนดรูปแบบและประเมินตนทุนที่ตองใชในการพัฒนาโครงการในเบื้องตน โดยในการประเมินความ
เปนไปไดของโครงการ บริษัทไดสํารองคาใชจายเผ่ือเหลือเผ่ือขาดเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 5 ของมูลคากอสรางโครงการ เพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเขาทําสัญญารับเหมากอสราง
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะกําหนดมูลคางานและระยะเวลาการสงมอบงานตามสัญญาที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถ
คาดการณตนทุนที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาโครงการไดแลวเสร็จตามเปาหมาย  

- ความเส่ียงจากการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย    
การพัฒนาโครงการของบริษัทในท่ีดินบริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งต้ังอยูในยานใจกลางเมือง ใกลกับศูนยกลางทางธุรกิจ ติด
ถนนใหญและเดินทางสะดวก ทําใหมีผูประกอบการรายหลายพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันอยูเปนจํานวนมาก ซึ่ง
กอใหเกิดการแขงขันที่สูงและอาจสงผลใหการดําเนินงานโครงการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย เชน อัตราการเขาพัก
ของโรงแรมต่ํากวาท่ีคาดการณ หรือจํานวนการขายโครงการลาชากวาแผนท่ีกําหนด เปนตน 

อยางไรก็ดี สําหรับโครงการโรงแรม สุขุมวิท ซอย 27 บริษัทวางแผนจะวาจางผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณในการบริหาร
จัดการเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว เขามาบริหารและดําเนินงานเพื่อใหไดมาตรฐานสากล เชนเดียวกับโครงการแมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา ซึ่งเปนโครงการของบริษัทซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของกลุมแมริออท โดยใน
ปจจุบันมีอัตราการเขาพักและผลการดําเนินงานในระดับที่ดี  

สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายโครงการแรกของบริษัท บริษัทวางแผนจะใช
ผูเช่ียวชาญในตลาดคอนโดมิเนียมในยานใจกลางกรุงเทพฯ มาใหคําปรึกษาในการวางแผนการตลาดและการขาย 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดผูบริหารท่ีมีความประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมารวมในการ
บริหารงาน โดยบริษัทมีนโยบายติดตามและศึกษาการเปล่ียนแปลงภาวะตลาดท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด เพื่อใหม่ันใจวา
การลงทุนในโครงการดังกลาวจะประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวและสามารถใหผลตอบแทนที่ดีแกบริษัทและผูถือหุน 

- ความเส่ียงจากการจัดหาแหลงเงินทุนและกระแสเงินสดภายในไมเพียงพอตอการพัฒนาโครงการ  

หากบริษัทไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารไดตามแผน หรือเง่ือนไขการกูยืมไมเปนไปตามที่คาดการณ หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการ
พัฒนาโครงการไดตามแผนท่ีวางไว 
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อยางไรก็ดี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทอยูที่ 0.05 เทา โดยหากบริษัทใชเงินทุนในการ
พัฒนาโครงการจากเงินกูยืมทั้งจํานวน อัตราสวนหน้ีสินตอทุนจะอยูที่เพียง 0.8 เทา ดวยขอมูลทางการเงินดังกลาว 
ประกอบกับที่ต้ังโครงการของบริษัทอยูในทําเลที่มีศักยภาพ และพัฒนาขึ้นบนท่ีดินท่ีปลอดภาระจํานองซ่ึงสามารถใชเปน
หลักประกันในการกูยืมได บริษัทจึงเช่ือวาจะสามารถจัดหาเงินกูยืมไดตามแผนที่วางไว 

นอกจากนี้ โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา ซึ่งเปนโครงการในปจจุบันของบริษัท และโครงการ
อาคารสํานักงาน BBC ที่จะไดมาจากการเขาซ้ือหุนของ VB ในคร้ังน้ี ลวนแตเปนโครงการที่มีรายรับจากคาเชาที่คอนขาง
แนนอนและมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง บริษัทจึงเช่ือวาจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอตอการพัฒนาโครงการใน
อนาคต 

- ความเส่ียงดานการลดลงของสภาพคลอง และการเพ่ิมขึ้นของภาระหนี้สินและดอกเบ้ียจาย 

การลงทุนในโครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29 ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญและใชเงิน
ลงทุนสูง มีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน จึงทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
และอาจสงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในชวงระหวางการพัฒนาโครงการในป 2561-
2563 

อยางไรก็ดี โครงการในอนาคตของบริษัทไมไดถูกพัฒนาข้ึนทั้งหมดพรอมกันในคราวเดียว บริษัทไดวางแผนการพัฒนา
โครงการตางๆ โดยการพิจารณาจากประมาณการทางการเงินภายในของบริษัท และความตองการใชเงินทุนในชวงตางๆ 
เพื่อกําหนดและวางแผนการพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับกระแสเงินสดภายในของกิจการ เพื่อรักษาสภาพคลองของ
บริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่ไมสูงจนกอใหเกิดภาระทางการเงินแก
บริษัทมากจนเกินไป  

12. รายชื่อกรรมการที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายพงษศักด์ิ วิทยากร กรรมการ และประธานกรรมการ 
2.  ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ 

ทั้งน้ี ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาการเขาทํารายการที่เก่ียว
โยงกัน กรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการ) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการ
ดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนและอยูภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สรุปไดดังนี้ 

1) เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจในสวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยการเขาลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพ
ในการเติบโตเพิ่มเติม  จากปจจุบันท่ีมีทรัพยสินเพียงโครงการเดียวซ่ึงทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทมีการเติบโต
ไดอยางจํากัด  การเขาซ้ือหุนของ VB ในคร้ังน้ี จะทําใหบริษัทไดมาซึ่งทรัพยสินโครงการท่ีเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
และท่ีใกลจะเปดใหดําเนินการ รวมถึงโครงการที่รอการพัฒนา ซึ่งลวนต้ังอยูในทําเลที่ดีใจกลางกรุงเทพ การคมนาคมและ
การเดินทางสะดวก  เหมาะท่ีจะพัฒนาโครงการประเภทที่พักอาศัยท้ังประเภทระยะส้ันและระยะยาวซ่ึงบริษัทมีความถนัด
และประสบการณ  แมวาบริษัทจะตองใชเงินลงทุนคอนขางสูงในชวงตน และบริษัทอาจมีภาระทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น แต
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16. ขอมูลอื่นๆ  

16.1 การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน  

การเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของกลุม VB ในคร้ังนี้ จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  เนื่องจากนางสาวสาธิตา ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของกลุม VB ที่ถือครองอสังหาริมทรัพยหลายรายการ เปนบุตรสาว
ของดร. สาธิต วิทยากร ผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัท จึงอาจพิจารณาไดวาบริษัทมีโครงสรางกลุมที่อาจกอให
ความขัดแยงทางผลประโยชน  

อยางไรก็ดี ในการกอต้ัง VB ในชวงตนป 2556  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยกลุม VB ไดลงทุน
ซื้ออาคารสํานักงาน BBC เปนแหงแรก  ตอมาในชวงกลางป 2556 กลุม VB ไดลงทุนซ้ืออพารทเมนทที่เปดดําเนินการอยู
ในซอยเอกมัย และโครงการโรงแรมท่ีหยุดกอสรางบริเวณสุขุมวิท 27  เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนทรัพยสินท่ีต้ังอยูในทําเลที่ดี 
โดยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะเขาบริหารโครงการเพื่อดําเนินการตอ  ซึ่งเปนชวงเวลาใกลเคียงกับท่ี ดร. สาธิต วิทยากร เขา
มาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท  โดยขณะนั้น บริษัทมีธุรกิจหลักเพียงโครงการเดียว ไดแก โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพารทเมนท สาทร วิสตา  และยังไมมีแผนการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน  

ในระหวางปลายป 2556 ถึงตนป 2558  VB ไดเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก อาคารโรงแรมขนาดเล็ก
บริเวณสุขุมวิท 29  และท่ีดินรอการพัฒนาในจังหวัดตางๆ จํานวน 5 แปลง โดยยังไมไดมีแผนในการพัฒนาโครงการใน
ชวงเวลาดังกลาว จนกระท่ังในชวงที่ผานมา บริษัทไดเร่ิมวางกลยุทธการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ
ประสบการณและความพรอมของทีมผูบริหารและบุคลากร โดยมีนโยบายท่ีจะขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการในบริเวณใจ
กลางกรุงเทพ  ซึ่งทรัพยสินหลายรายการของกลุม  VB อยูในทําเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ สอดคลองกับแผน
ธุรกิจของบริษัท  บริษัทจึงพิจารณาเขาทํารายการไดมาในครั้งนี้    

อนึ่ง นางสาวสาธิตา ซึ่งจะเขามาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทภายหลังการทํารายการในคร้ังนี้ ยังเปนผูถือหุนในบริษัท 2 
แหง ไดแก บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”) ซึ่งเปนผูเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29  จาก 
BG (รายละเอียดตามขอ 4.5)  และบริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด (“RBD”) ซึ่งเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 
32-3-0.1 ไร ต้ังอยูที่เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่อาจพิจารณาไดวาจะกอใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท  

ขอมูลบริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 
ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”) 

ข) ที่ต้ัง : 503 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
ค) วันที่กอต้ัง : 24 มิถุนายน 2557 
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 1) เชาท่ีดินพรอมอาคารซอยสุขุมวิท 29 จาก BG (รายละเอียดตามขอ 

4.5) เพื่อประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก 63 หอง ระยะเวลาเชา 3  ป 
(ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2560) 

2) ถือครองที่ดินเปลา 2 แปลง เน้ือที่รวม 23 ไร 2 งาน 7 ตารางวา 
(9,407 ตารางวา) ต้ังอยูที่ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม  

จ) เอกสารสิทธิ : หนังสือรับรองทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) จํานวน 2 ฉบับ เลขท่ี 1333-1334 

ฉ) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 VMS มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 20 ลาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน  (หนวย: ลานบาท) 2557 2558/1 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1.57 5.21
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 0.68 0.39
สินคาคงเหลือ 0.01 0.03
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น - 398.13
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.65 2.15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 35.00 236.35
สินทรัพยอื่น 0.34 0.15
สินทรัพยรวม 40.25 642.41 
เจาหนี้อื่น 0.82 0.36
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ - 602.84
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 25.00 33.76
หนี้สินอื่น 1.15 1.63
หนี้สินรวม 26.97 638.59 
ทุนชําระแลว 20.0 20.0 
ขาดทุนสะสม (6.72) (16.18) 
สวนของผูถือหุน 13.28 3.82 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 6.64 1.91 

 
งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2557 2558/1 
รายไดจากการบริการ 0.67 18.93
ตนทุนจากการใหเชา (5.04) (20.66)
ขาดทุนข้ันตน (4.37) (1.73)
คาใชจายในการขายและบริหาร (2.26) (6.54)
รายไดอื่น 0.11 0.48
ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (6.52) (7.78)
ดอกเบ้ียจาย (0.20) (1.67)
ขาดทุนสุทธ ิ (6.72) (9.45) 

หมายเหตุ: /1 งบการเงินประจําป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท โปร ทรินิต้ี จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE 

  บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ช) รายชื่อผูถือหุน :  

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1,999,997 99.99
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 1 0.00
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 2 0.00

รวม 2,000,0000 100.00 
ซ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 6 มีนาคม 2559 ประกอบดวย 

1.  นางสาวสาธิตา วิทยากร 
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 

ฌ) ขอมูลทางการเงิน   
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ทั้งนี้  VMS ดําเนินการใหบริการโรงแรมขนาดเล็กจํานวน 63 หอง เนนกลุมลูกคาประเภทนักทองเที่ยวแบบประหยัด (อัตรา
คาบริการหองพักเฉล่ีย 1,200  บาทตอคืน)  ในขณะที่ กลุมลูกคาของบริษัทสําหรับโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพารทเมนทสาทร วิสตา เนนกลุมนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศในยานสาทร รวมทั้งนักทองเที่ยว ระดับ A จนถึง 
A+ ซึ่งใหบริการทั้งรูปแบบรายวันและรายเดือน (อัตราคาบริการหองพักเฉล่ีย 3,300 บาทตอคืน)  ดังน้ัน ถึงแมวา VMS จะ
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่คลายคลึงกับโครงการท่ีบริษัทเปนเจาของ แตดวยขนาดของโครงการ ภาพลักษณ การบริหารงาน 
และกลุมลูกคาเปาหมายของท้ัง 2 โครงการมีความแตกตางกันอยางมาก จึงไมพิจารณาวาเปนการแขงขันกัน ทั้งน้ีภายใต
สัญญาเชาระหวาง VMS และ BG ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2560  BG ในฐานะเจาของที่ดินอาจพิจารณาตอ
สัญญาเชาภายใตเงื่อนไขที่ BG สามารถยกเลิกสัญญาเชาไดทันทีเม่ือบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการในป 2562  

ขอมูลบริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด 

ก) ชื่อกิจการ : บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด (“RBD”) 

ข) ที่ต้ัง : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง 
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ค) วันที่กอต้ัง : 10 กันยายน 2558 

ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ถือครองท่ีดินจํานวน 7 แปลง เน้ือท่ีรวม 32 ไร 3 งาน 0.1 ตารางวา  
(13,100.1 ตารางวา) ต้ังอยูที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 

จ) เอกสารสิทธิ : โฉนดท่ีดิน จํานวน 7 ฉบับ เลขที่ 5584, 5587, 1886, 3330, 3332, 
5585-5586 

ฉ) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 RBD มีทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดย
เรียกชําระแลวบางสวน เทากับ 100 ลานบาท 

ช) รายชื่อผูถือหุน :  

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 39,999,998 99.99
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 1 0.00
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 1 0.00

รวม 40,000,000 100.00 
ซ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ประกอบดวย 

1.  นางสาวสาธิตา วิทยากร 
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ 
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ 
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งบแสดงฐานะการเงิน  (หนวย: ลานบาท) 2558/1 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179.28
ดอกเบ้ียคางรับ 0.62
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 10.00
อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน 8,748.02
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.94
สินทรัพยรวม 8,938.86 
เจาหนี้อื่น 19.85
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 8,908.07
หนี้สินอื่น 0.05
หนี้สินรวม 8,927.97 
ทุนชําระแลว 100.0
ขาดทุนสะสม (89.11)
สวนของผูถือหุน 10.89 
มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 0.27 

 

งบกําไรขาดทุน  (หนวย: ลานบาท) 2558/1 
รายไดดอกเบ้ีย 0.81
คาใชจายในการขายและบริหาร (3.15)
ดอกเบ้ียจาย (86.77)
ขาดทุนสุทธ ิ (89.11) 

หมายเหตุ  /1งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE 

ปจจุบัน RBD ไมมีการประกอบธุรกิจมีเพียงการถือครองท่ีดินเปลาจํานวน 7 แปลง บนถนนรัชดาภิเษก เนื่องจากท่ีดิน
ดังกลาวยังคงมีประเด็นความเส่ียงทางกฎหมายจากการถูกเวนคืนเพื่อสรางรถไฟฟาสายสีสม ฝายบริหารจึงพิจารณาวา
ยังไมควรรวมในการทํารายการคร้ังนี้   

อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาซ้ือขายหุนระหวาง นางสาวสาธิตา ในฐานะผูขาย และบริษัท ในฐานะผูซื้อ ไดกําหนด
ขอตกลงเก่ียวกับการไมประกอบธุรกิจแขงขัน โดยระบุวาตลอดเวลาท่ีผูขาย เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทผูซื้อ ผูขายจะ
ไมประกอบธุรกิจ หรือกระทําการใดๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนท้ังหมดของกิจการใดๆ อันเปนการ
แขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
กิจการของผูซื้อหรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงการใหสิทธิในการเขาลงทุน (Call Option) 
และสิทธิในการลงทุนกอนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) แกบริษัทในการซื้อหุนท้ังหมด หรือทรัพยสินไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนของ VMS และ/หรือ RBD   

อีกท้ัง ดร. สาธิต วิทยากร ยังไดลงนามในหนังสือรับรองการไมประกอบธุรกิจแขงขัน โดยระบุวาจะไมประกอบธุรกิจ หรือ
กระทําการใดๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ อันเปนการแขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ 
หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อหรือ
บริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมท้ังจะดําเนินการใหผูที่เก่ียวของตามนัยของมาตรา 258                    

ฌ) ขอมูลทางการเงิน :  
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ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ไมกระทําการดังกลาว
ขางตนดวย 

 ที่ดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลง 

ในการเขาทํารายการซื้อหุนของ VB คร้ังนี้บริษัทจะไดมาซ่ึงท่ีดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลงที่ถือโดย VB และบริษัทยอย
ของ VB ไดแก ที่ดินเปลาในจังหวัดอางทอง ที่ดินเปลาในจังหวัดสระบุรี ที่ดินเปลาในจังหวัดเชียงใหม ที่ดินเปลาในจังหวัด
อุดรธานี และท่ีดินเปลาในจังหวัดระยอง โดยบริษัทไดวาจางที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย (Colliers) เพื่อวิเคราะหศึกษา
ความเปนไปไดของรูปแบบโครงการในเบ้ืองตน อยางไรก็ตาม หากในอนาคตกอนที่บริษัทจะเร่ิมดําเนินพัฒนาโครงการใน
เชิงพาณิชยฝายบริหารจะตองวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการในรายละเอียดรวมถึงพิจารณาขอจํากัดทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายในการลงทุนท่ีจะตองมีอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาตนทุนทาง
การเงินของบริษัท หากพิจารณาแลวการพัฒนาโครงการดังกลาวใหผลตอบแทนที่ตํ่ากวาตนทุนทางการเงินของบริษัท 
หรือมีขอจํากัดในการพัฒนาโครงการ ตามสัญญาซื้อขายหุนไดระบุขอตกลงใหบริษัทมีสิทธิขายคืนท่ีดินเปลาจํานวน 5 
แปลงใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ป ในราคาตนทุนท่ีบริษัทไดมาซึ่งท่ีดิน บวกดวยตนทุนในการถือครอง (Carrying 
Cost) ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 24 เดือนของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
กับอัตราดอกเบี้ยของต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทออกใหนางสาวสาธิตา ในกรณีนี้ นางสาวสาธิตา จะมีสิทธิในการพัฒนา
โครงการบนท่ีดินดังกลาวได โดยที่การพัฒนาโครงการดังกลาวจะตองไมเขาขายเปนการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท 
เพื่อใหสอดคลองตามขอตกลงเก่ียวกับการไมประกอบธุรกิจแขงขันที่ระบุในสัญญาซ้ือขาย   

16.2 การปรับโครงสรางผูถือหุน  

ภายหลังการทํารายการ นางสาวสาธิตาจะถือหุนรอยละ 59.94 ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนรอยละ 23.19  และ พีค                 
ดีเวลลอปเมนท ถือหุนรอยละ 5.62  ซึ่งท้ังสามเปนบุคคลที่กระทําการรวมกัน รวมถือหุนรอยละ 88.75  ของหุนท่ีจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท (รอยละ 86.78 ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (PRINC-
W1) คร้ังสุดทายที่จะเสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมุติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญของบริษัทที่เหลือครบทั้งจํานวน) และนางสาวสาธิตา จะมีหนาที่ในการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมด
ของบริษัทจากผูถือหุนทุกราย นอกจากน้ัน ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อชําระส่ิงตอบแทนและการทําคําเสนอซ้ือหุนของบริษัท
จากผูถือหุนทุกราย อาจสงผลใหบริษัทมีจํานวนผูถือหุนรายยอยลดลงเหลือนอยกวา 150 รายและจํานวนหุนรวมท่ีถือโดย
ผูถือหุนรายยอยตํ่ากวารอยละ 15 ซึ่งจะสงผลใหบริษัทขาดคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทและกลุมวิทยากรจะตองกําหนดแผนกระจายการถือหุนรายยอย เพื่อลดสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีมีสวนรวม
ในการบริหารลงในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยการจําหนายหุนของกลุมวิทยากรในตลาดหลักทรัพย หรือจําหนาย
ใหกับนักลงทุนรายใหญแบบ Block Trade ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ป เปนตน ทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวจะขึ้นอยู
กับสภาวะของตลาดหลักทรัพยและการตอบรับของนักลงทุน โดยตลาดหลักทรัพยใหเวลาบริษัทในการดําเนินการแกไขให
มีการกระจายครบถวนภายใน 1 ป  ภายหลังจากเวลาดังกลาวบริษัทมีหนาที่รายงานตอตลาดหลักทรัพยถึงความคืบหนา
ของการดําเนินการตามแผนเปนประจําทุก 6 เดือน  
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16.3 ระยะเวลาที่เก่ียวของกับการดําเนินการ  

บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559  (Record Date) ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และท่ี
มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการไดมา
ดังกลาวในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ในวันท่ี 28 กันยายน 2559 ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
อนุมัติรายการดังกลาว บริษัทจะดําเนินย่ืนคําขออนุญาตใหบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดตอ
สํานักงาน กลต. โดยบริษัทคาดวาจะเขาทํารายการซ้ือหุน VB และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่ไดรับจัดสรร
ภายในเดือนตุลาคม 2559  หลังจากการทํารายการดังกลาว นางสาวสาธิตาจะมีภาระหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อทันที 
โดยคาดวาจะเร่ิมรับซื้อหลักทรัพยภายในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการแจงใหทราบถึงความคืบหนา
ภายหลังการเขาทํารายการตอไป   

17. เงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาซ้ือขายหุน 

ภายใตสัญญาซ้ือขายหุน VB ระหวางนางสาวสาธิตา ในฐานะผูขาย และบริษัทในฐานะผูซื้อไดกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญในการ
ทํารายการดังตอไปนี้ 

สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญในสัญญาซือ้ขายหุน  

คูสัญญา ผูซื้อ : บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผูขาย : นางสาว สาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”) 

วันท่ีลงนามในสัญญา 8 กันยายน 2559 

เงื่อนไขบังคับกอน เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 
- ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุนจากนางสาวสาธิตาและพีค ดีเวลลอปเมนท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือชําระคาหุน VB  

- บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน กลต. 
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับผูขาย 
ที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุนของ VB และบริษัทยอย มีมติอนุมัติ 
- การเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการจาก 3 ทานเปน 5 ทานและกรรมการสวนใหญตองไดรับการเสนอ
ชื่อโดยบริษัท    

- การแตงต้ังกรรมการเขาใหม   
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน VB และบริษัทยอยตามที่ไดรับแจงจากบริษัท
โดยใหการเปล่ียนแปลงมีผลในวันซื้อหุน 

วันท่ีซื้อขาย วันท่ีซื้อขายหุนตองไมเกิน 30 วันนับจากวันท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเสร็จสมบูรณ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยและดําเนินการใหนางสาวสาธิตาและพีค 
ดีเวลลอปเมนทเขาเปนผูถือหุนของบริษัท และออกและสงมอบต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกนางสาวสาธิตา  
นางสาวสาธิตาจะดําเนินการให VB บันทึกชื่อบริษัทเปนผูถือหุนและนําสงสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน
ตอกระทรวงพาณิชย และยื่นคําขอจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการ 
แตงต้ังกรรมการเขาใหม และเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
ของ VB และบริษัทยอย 
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สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญในสัญญาซือ้ขายหุน  

ขอตกลงเกีย่วกับท่ีดินและ
สิ่งปลูกสรางบนซอย
สุขุมวิท 27 (“S27”) 

ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีซื้อขายหุน หากบริษัทมิไดดําเนินโครงการใด ๆ สําหรับท่ีดินและ
อาคาร S27 และประสงคจะขายใหแกบุคคลภายนอก ในกรณีที่ราคาซื้อขายของที่ดินและอาคาร S27 
ตํ่ากวาตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดินและอาคาร S27 ของบริษัท บวกดวยตนทุนในการถือครอง 
(Carrying Cost) ในอัตรารอยละ 1.75 ตอป ซึ่งคํานวณตลอดระยะเวลานับแตวันท่ีซื้อขายหุน จนถึง
วันท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร S27 จากบริษัทใหกับบุคคลภายนอกผูซื้อ
ที่ดินและอาคารแลวน้ัน นางสาวสาธิตาตกลงท่ีจะจายเงินชดเชยในจํานวนที่เทากับสวนตางระหวาง
ตนทุนสุทธิและราคาซื้อขายท่ีดินและอาคาร S27 ในอนาคตใหแกบริษัท 

ขอตกลงในการขายคืนท่ีดิน
เปลา 5 แปลง  

 

- หากบริษัทและ/หรือบริษัทยอยตองการจะพัฒนาโครงการบนท่ีดินเปลาแปลงใดแปลงหน่ึงหรือ
ทั้งหมด บริษัทจะชําระคืนหน้ีตามต๋ัวสัญญาใชเงินพรอมดอกเบี้ยตามมูลคาต๋ัวสัญญาใชเงินท่ี
เกี่ยวของใหแกนางสาวสาธิตา  

- นางสาวสาธิตาไมมีสิทธิที่จะเรียกรองใหบริษัทขายท่ีดินคืนกอนครบกําหนด 3 ป 
- ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมประสงคจะพัฒนาโครงการบนท่ีดินเปลาแปลงใดแปลงหน่ึง

หรือท้ังหมด บริษัทมีสิทธิจะขายคืนท่ีดินแปลงดังกลาวใหแกนางสาวสาธิตาในราคาตนทุนท่ี
บริษัทไดมาบวกดวยอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป โดยบริษัทจะชําระคืนหน้ีตามต๋ัวสัญญาใช
เงินพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป ใหแกนางสาวสาธิตาเพ่ือใหนางสาวสาธิตานําเงินมาซื้อ
ที่ ดินคืนจากบริษัทยอย โดยนางสาวสาธิตาตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนท่ีดิน 
คาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัทท่ี
เกิดขึ้นจากการขายคืนท่ีดินเปลาดังกลาว (ถามี) แตเพียงผูเดียว  

- เม่ือนางสาวสาธิตาไดซื้อท่ีดินเปลาแปลงใดคืนแลว จะมีสิทธิทําประโยชนบนท่ีดินเปลาแปลง
ดังกลาวไดเทาท่ีไมเปนการขัดตอขอตกลงและหนาท่ีตามสัญญาซื้อขายหุน หรือขายใหแก
บุคคลภายนอกได  โดยกรณีที่นางสาวสาธิตาซื้อคืนท่ีดินเปลากอนวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ป 
จะมีสิทธิขายท่ีดินใหบุคคลภายนอกเมื่อพนระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีมีการจดทะเบียนรับโอน
ที่ดิน และกรณีซื้อคืนเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 3 ป จะมีสิทธิขายท่ีดินใหบุคคลภายนอกไดทันที  

ขอตกลงเกีย่วกับต๋ัวสัญญา
ใชเงิน 

 

 

 

- ต๋ัวสัญญาใชเงินจะครบกําหนดการใชเงินในเวลา 3 ป 
- ดอกเบี้ยตามต๋ัวสัญญาใชเงินจะคํานวณต้ังแตวันท่ีออกต๋ัวสัญญาใชเงินจนถึงวันท่ีบริษัทชําระคืน
หน้ีต๋ัวสัญญาใชเงินในแตละฉบับ ซึ่งบริษัทจะชําระดอกเบี้ยคร้ังเดียวในวันชําระหน้ีโดยไมมีการคิด
ดอกเบี้ยทบตน โดยบริษัทมีหนาท่ีหัก ภาษี ณ ที่จายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

- นางสาวสาธิตาไมมีสิทธิและตกลงท่ีไมเรียกใหบริษัทชาํระคืนหน้ีหรือดอกเบี้ยภายใตต๋ัวสัญญาใช
เงินกอนวันครบกําหนด แตบริษัทมีสทิธิชําระคืนหน้ีพรอมดอกเบี้ยกอนครบกําหนด 3 ป เม่ือบริษัท
ใชสิทธิเรียกใหนางสาวสาธิตาซื้อคืนท่ีดินเปลา 5 แปลง 

ขอตกลงวาดวยการไม
ประกอบธุรกิจแขงขัน 

ตลอดเวลาท่ีนางสาวสาธิตา เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท นางสาวสาธิตาจะไมประกอบธุรกิจ 
หรือกระทําการใด ๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนท้ังหมดของกิจการใดๆ อัน
เปนการแขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจ
ขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อหรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม   
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สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญในสัญญาซือ้ขายหุน  
ขอตกลงในการใหสิทธิซื้อ
หุนท้ังหมดใน VMS และ 
RBD 

นางสาวสาธิตาตกลงวาตลอดระยะเวลาท่ีเปนผูถือหุนใหญในบริษัท นางสาวสาธิตาจะ
ดําเนินการใหผูถือหุนอื่นของ VMS และ RBD ตกลงดังตอไปน้ี 

1. เม่ือบริษัทตองการซื้อหุน กิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD นางสาวสาธิตาและผูถือ
หุนอื่นของVMS และ RBD ตกลงท่ีจะขายหุน กิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD 
ใหแกบริษัทในราคาท่ีตกลงรวมกันแตจะตองไมสูงกวาราคาตลาดของหุน หรือกิจการ หรือ
ทรัพยสิน ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาท่ีนางสาวสาธิตาและบริษัทเห็นชอบรวมกัน โดย
บริษัทตองแจงใหนางสาวสาธิตาทราบไมนอยกวา 30 วัน และท้ัง 2 ฝายจะเขาทําสัญญาซ้ือ
ขายหุน หรือกิจการ หรือทรัพยสินใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน (Call Option) 

2. หากนางสาวสาธิตา และ/หรือ ผูถือหุนอื่นของ VMS และ/หรือ RBD ประสงคจะโอน หรือ
จําหนายไปซึ่งหุน หรือกิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD หรือพัฒนาโครงการ
ดังกลาวดวยตนเอง ตราบเทาท่ีไมเปนการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอย หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อ
หรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นางสาวสาธิตาจะยื่นขอเสนอใหแก
บริษัทกอน และบริษัทมีสิทธิซื้อทรัพยสินท่ีเสนอขายกอนบุคคลภายนอกหรือกอนการพัฒนา
โครงการดังกลาว ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

2.1 นางสาวสาธิตาจะสงหนังสือแจงบริษัท โดยระบุรายละเอียด ขอกําหนด ราคาและ
เงื่อนไขท่ีสําคัญ โดยใหเวลาบริษัทพิจารณาขอมูลเบื้องตนไมนอยกวา 45 วัน หาก
บริษัทสนใจในขอเสนอ บริษัทจะสงหนังสือตอบรับขอเสนอใหแกผูขาย 

       ทั้งน้ีราคาที่นางสาวสาธิตาใหสิทธิแกบริษัทจะตองไมสูงกวาราคาท่ีบุคคลภายนอกขอ
เสนอซื้อ และขอกําหนดและเง่ือนไขจะตองไมดอยไปกวาขอกําหนดและเง่ือนไขท่ี
นางสาวสาธิตาไดรับจากบุคคลภายนอก  

2.2  ภายใน 60 วันนับจากขอ 2.1 บริษัทและนางสาวสาธิตาจะตองเขาทําสัญญาจะซื้อจะ
ขาย และตองรวมกันกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นการซื้อขาย ภายใตกฎเกณฑและขั้นตอน
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของของบริษัทในการขออนุมัติเขาทํารายการตอท่ีประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทํารายการ ใหสัญญาจะซื้อจะ
ขายมีผลสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบใดๆ   

หากบริษัทไมประสงคจะใชสิทธิดังกลาวหรือไมสามารถเสร็จสิ้นการเขาซื้อทรัพยสิน นางสาว
สาธิตามีสิทธิพัฒนาโครงการดังกลาวดวยตนเองตราบท่ีไมเปนการขัดตอขอตกลงวาดวยการ
ไมประกอบธุรกิจแขงขัน หรือขายทรัพยสินใหแกบุคคลภายนอกใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน 
โดยราคา ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีเสนอใหแกบุคคลภายนอกตองไมดีไปกวาท่ีเสนอใหบริษัท 
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ขอมูลบริษัท 
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC”) เดิมชื่อบริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี 
จํากัด (มหาชน) กอต้ังเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาทและเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับต้ังแตวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย  

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทเปล่ียนช่ือเปน 
บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญ (PRINC-W1) ของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 466,900,000 หนวย ในราคาใชสิทธิที่ 1.20 
บาทตอหุน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป และเงื่อนไขการใชสิทธิทุกไตรมาส 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทเสร็จส้ินแลว และเร่ิมใชชื่อยอหลักทรัพยวา “PRINC” เม่ือวันที่ 3 
กันยายน 2556  ปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวนคงเหลือ 434,088,300 หนวย และจะครบกําหนดอายุในวันที่ 
30 กันยายน 2559 

 
1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“PRINC”) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 964.84 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 964.84 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อเชา และธุรกิจการบริหารทรัพยสินแบบครบ
วงจร ทั้งในดานการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานจัดซื้อ และงานดูแล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทมีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาและบริหารโครงการที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทที่อยูในยานศูนยกลางธุรกิจ (CBD-
Central Business District)  ปจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้ 

  

(1)  บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

(2)  บจก. คอนเวอรเจนซซิสเทมส 
(99.99%) 

(3)  บจก. พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท 
(99.99%) 

(4)  บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค 
(99.99%) 

เอกสารแนบ 1
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ธุรกิจใหบริการท่ีพักอาศัย – โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ 

ต้ังอยูที่ซอยสาทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่งเปนโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 5 ดาว อยูในยานศูนยกลาง
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพถนนสีลม-สาทร เปนที่ตองการสูงของลูกคาในกลุมผูบริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ 

ที่ต้ังโครงการ เลขท่ี 1 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่โครงการ 834.30 ตารางวา
รายละเอียดโครงการ โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทระดับ 5 ดาว เพ่ือเชา สูง 31 ชั้น 
จุดเดนของโครงการ ที่พักอาศัยเพ่ือเชาคุณภาพสูง ระดับหาดาว ใจกลางศูนยกลางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสิ่งอาํนวยความสะดวกภายในหองพักและสวนกลาง
ครบครัน 

จํานวนหนวย หองชุดพักอาศัย จํานวน 184 ยูนิต ขนาดหองพักต้ังแต 65 - 165 ตารางเมตร
กลุมลูกคาเปาหมาย กลุมนักธุรกจิชาวไทยและชาวตางประเทศ และคนที่ทํางานในยานสาทร ระดับ A 

จนถึง A+ รวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีตองการหองพักท่ีมีสิง่อํานวยความสะดวกครบครัน
และตองการพักอาศัยระยะเวลานาน 

เริ่มเปดดําเนินการ เดือนมีนาคม 2552

ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เอกมัย 

บริษัทใหบริการดานบริหารจัดการอาคารสํานักงานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ต้ังอยูที่ถนนสุขุมวิท 63 
(ซอยเอกมัย) ซึ่งเปนอาคารสํานักงานสูง 30 ชั้น พรอมชั้นใตดิน ประกอบดวยสํานักงานใหเชา สํานักงานเชา
ระยะส้ันและระยะยาว (Serviced Office)  หองประชุม หองอบรมและสัมมนา และพลาซารานคา 

2) บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด (“คอนเวอรเจนซซิสเทมส” หรือ “CS”) 

บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด กอต้ังเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็ม
จํานวนแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5 ลานหุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทไดทํารายการไดมาซ่ึงกิจการของบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด 
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556  และมีสัดสวนการถือหุนสามัญโดยบริษัทที่รอยละ 99.99  ปจจุบันประกอบธุรกิจ
ใหบริการติดต้ังระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา ติดต้ังและวางระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของกับการ
บริหารจัดการขอมูลสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Information System) บริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกร (Enterprise Resource Planning) และใหบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (System 
Maintenance & Support)  โดยมุงเนนการใหบริการองคกรภาคธุรกิจท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด และเตรียมพรอมในการขยายตัวเพื่อรองรับการแขงขันในระดับภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

บริการวางระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (Software Implementation Services)  

ทําการวิเคราะห และออกแบบระบบท่ีสอดคลองและตอบสนองความตองการของลูกคา โดยแบงสายงาน
ตามรูปแบบซอฟตแวรที่ใหบริการในปจจุบันไดแก 
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 PeopleSoft - ระบบซอฟตแวร PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) 
บริการดาน Enterprise Resource Planning (ERP) ใหองคกรสามารถบูรณาการระหวางงานหลักใน
บริษัท เชนการจัดจาง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบที่
สัมพันธกันและเชื่อมโยงกันอยาง real time และทําใหสามารถบริหารองคกรไดอยางเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยขอมูลของระบบทุกสวนจะอยูในสวนกลางสวนเดียวกัน ไมเกิดความขัดแยงของ
ขอมูล รวมทั้งลดกระบวนการทํางานและลดตนทุน 

 Hospital Information System - ระบบซอฟตแวร HIS  
บริการรวบรวมและบริหารจัดการขอมูลเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลรวมไปถึงคลีนิคตางๆ ทั้งดานขอมูลผูปวย ขอมูลยาและการใหบริการทางการแพทย ขอมูล
ดานการเงิน เปนตน 

 Business Intelligence - ระบบซอฟตแวร QlikView  
โปรแกรมการบริหารจัดการและชวยผูบริหารในการตัดสินใจ โดยการแสดงผลขอมูลผานทางรูปแบบ
การนําเสนอที่มีความหลากหลาย เชน ตาราง แผนภูมิ และอัตราสวนสําคัญตางๆ นอกจากน้ียัง
สามารถนําเสนอขอมูลไดหลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งทําใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลตางๆ 
ภายในองคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

บริการดานการบํารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)  

บริการบํารุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับระบบซอฟตแวรขององคกร โดยบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญ ใหบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบตามกําหนดเวลา ซึ่งการบริการดังกลาวเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของระบบ สรางความม่ันใจวาผลงานที่จะสงมอบสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคของลูกคาไดอยางถูกตองและครบถวน และลดขอผิดพลาดของซอฟตแวรที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใชงาน 

3) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด (“พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท” หรือ “PI”) 

บริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด กอต้ังเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
เต็มจํานวนแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 10 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท สัดสวนการถือหุนสามัญโดยบริษัทคือรอยละ 99.99  พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท
ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจ ปจจุบันอยูชวงพักการดําเนินกิจการ 

4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด (“แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค” หรือ “BCD”) 

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด กอต้ังเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2558 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 75 ลานบาท สัดสวนการถือหุนสามัญของบริษัทคือรอยละ 99.99  แบ
งค็อก เซนเตอร ดิสตริคประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีเปาหมายเพื่อทํางานรวมกับภาครัฐใน
การศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ Public Private Partnership (PPP) หรือโครงการความ



64 

 

รวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในยานใจกลางเมือง ปจจุบันอยู
ระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ภาวะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยนั้นถูกเอื้อดวยปจจัยสนับสนุนหลายดาน ไมวาจะ
เปนการเติบโตของสายการบินตนทุนตํ่าในหลายประเทศ หรือดวยศักยภาพดานคุณภาพในการใหบริการของผู
ประกอบกิจการในภาพรวมเอง ทําใหแมจะมีสถานการณการความไมแนนอนทางการเมืองที่สงผลกระทบตอ
จํานวนนักทองเที่ยวในบางป แตก็จะสามารถฟนตัวกลับมาไดในเวลาไมนาน 

ป 2558 เปนอีกหนึ่งปที่อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรง โดยหลังจากที่จํานวน
นักทองเที่ยวในกรุงเทพในป 2557 ลดลงรอยละ 11.3 จากปกอนหนา อันเปนผลมาจากการทํารัฐประหาร แตเม่ือ
สถานการณมีความชัดเจนมากขึ้นและนักทองเท่ียวมีความมั่นใจวาจะไมไดรับผลกระทบ จํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่มาเยือนกรุงเทพในป 2558 จึงเติบโตอีกคร้ัง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 24.8 เม่ือเทียบกับปกอน
หนา โดยกลุมนักทองเที่ยวหลักยังคงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นกวารอยละ 100 

 
 

นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นสัญญาณการฟนตัวของนักทองเท่ียวรัสเซีย (ซึ่งเปนอันดับ 2 รองจาก
นักทองเที่ยวจีน) ในชวง 4 เดือนแรกของป 2559 โดยมีนักทองเที่ยวรัสเซียเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยประมาณ 
4.4 แสนคน ขยายตัวที่อัตรารอยละ 15.3 (Y-o-Y) ดีขึ้นจากรอยละ (52.8) ในชวงเดียวกันของปกอน และสราง
รายไดใหกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวมูลคา 36,305.59 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน  

ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาในป 2559 จํานวนนักทองเท่ียวรัสเซียจะอยูที่ประมาณ 1.1 ลานคน คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 24.4 เพิ่มขึ้นจากรอยละ (45.0) ในป 2558  ขณะที่รายไดจากนักทองเท่ียวรัสเซียสูธุรกิจทองเท่ียว
และเก่ียวเนื่องคาดวาจะมีมูลคาประมาณ 90,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31.0 จากรอยละ (39.2) ในป 2558  
อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนั้นยังอยูระดับตํ่ากวาป 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียที่ยังไม
สามารถกลับมาฟนตัวไดอยางมีเสถียรภาพ  

Source: Department of Tourism 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวานักทองเที่ยวไดกลับเขามาทองเท่ียวในเมืองไทยเพิ่มขึ้น โดยคาดวาในป 2559 
นักทองเที่ยวจากสหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.6-8.5 หรือมีจํานวน
ประมาณ 3.72-3.75 ลานคน จากท่ีเติบโตรอยละ 4.7 ในป 2558  ขณะท่ีสถานการณตลาดนักทองเที่ยวจาก 
สหราชอาณาจักรในชวงครึ่งแรกของป 2559 มีจํานวน 5 แสนคน คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 8.5 เปนจํานวน
ที่สูงสุดในประวัติการณ อยางไรก็ตามสวนในชวงที่เหลือของปนี้ยังคงตองติดตามสถานการณ Post Brexit ที่
อาจจะสงผลกระทบตอทิศทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาในป 2559 ตลาด
นักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยนาจะยังขยายตัวรอยละ 4.0-5.2 หรือมีจํานวน
ประมาณ 9.85-9.96 แสนคน 

สําหรับจํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพซึ่งเปนกลุมผูใชบริการหลักของธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทนั้น แมจะ
ไมมีลักษณะการเติบโตที่กาวกระโดด แตถือวาอยูในแนวโนมขาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 จํานวน
ชาวตางชาติที่มาทํางานในกรุงเทพมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 5.7 จากป 2557 โดยกลุมหลักยังคงมาจากประเทศ
ญี่ปุน 

 

ผลจากการท่ีจํานวนกลุมลูกคาหลักฟนตัวกลับมาอยางรวดเร็ว ทําใหผลประกอบการในภาพรวมของธุรกิจโรงแรม
ระดับบนและธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทปรับตัวดีขึ้นเปนอยางมากตามไปดวย โดยรายไดเฉล่ียตอหองพักได 
(RevPAR) ของโรงแรมในกลุมนี้เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 31.5 จาก 1,818 บาท เปน 2,392 บาทในป 2558  
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สําหรับธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทซึ่งไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองนอยกวาธุรกิจโรงแรม
เน่ืองจากพึ่งพาจํานวนนักทองเที่ยวนอยกวา ทําใหไมไดรับผลกระทบจากการกลับมาของนักทองเที่ยวในป 2558 
มากนัก โดยอัตราคาหองพักเฉล่ียตอคืน (ADR) ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 จาก 2,676 บาท มาอยูที่ 2,839 บาท 

 

ภาวะการแขงขัน 

การที่เซอรวิสอพารทเมนทสวนใหญในกรุงเทพใหบริการหองพักในระยะส้ันดวย ทําใหบริษัทตองเขาไปแขงขันใน
ตลาดเดียวกับผูประกอบกิจการโรงแรม สงผลใหภาวะการแขงขันสูงขึ้นเนื่องจากผูประกอบกิจการหลายแหงมี
อัตราคาหองพักเฉล่ียตอคืนในระดับที่ใกลเคียงกัน จํานวนโรงแรมท่ีเปดใหบริการใหมต้ังแต 3-4 ดาวขึ้นไปก็มี
จํานวนเพิ่มขึ้น และอาจมีหนาที่ตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมในอนาคตเนื่องจากสมาคมโรงแรมไทย
อยูระหวางผลักดันใหภาครัฐมีขอกําหนดใหเซอรวิสอพารทเมนทตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเชนกัน 
นอกจากนี้ การที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริการบางสวนมาเปนลักษณะ
ของเซอรวิสอพารทเมนทโดยมีอัตราคาเชาท่ีอยูในระดับตํ่ากวา ดังนั้นการแขงขันกับผูประกอบกิจการโรงแรมและ
คอนโดมิเนียมระดับหรูอาจสงผลใหการปรับอัตราคาหองพักของเซอรวิสอพารทเมนทเปนไปไดยากย่ิงขึ้น  

ขณะที่อุปทานของหองพักมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในชวง 2559-2561 จากโรงแรมใหมที่จะเปดตัว จากโรงแรมที่ปด
ปรับปรุงแลวเสร็จพรอมจะกลับมาเปดใหบริการอีกคร้ัง และจากเซอรวิสอพารทเมนตอีก 200-300 หองที่จะเปดตัว
ในปนี้ จะสงผลใหภาวะการแขงขันสูงขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ตาม บริษัทม่ันใจวาดวยเคร่ืองหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงจะชวยใหโครงการของบริษัทสามารถให
ผลตอบแทนและแขงขันกับผูประกอบการอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายภาครัฐ 

กรมการทองเท่ียวไดสรุปสถานการณทองเท่ียวไทยป 2558 พบวาในปที่ผานมามีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางมา
เท่ียวไทยมีจํานวน 29.88 ลานคน หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 20.44 และสรางรายได 1.44 ลานลานบาท หรือ
คิดเปนการขยายตัวรอยละ 23.39 ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 8 ป เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ออก
มาตรการกระตุนการทองเที่ยว ทั้งนี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยป 
2558-2560 ไวแลวเพื่อเปนการวางรากฐานในการพัฒนาการทองเท่ียวในระยะ 3 ป ซึ่งเชื่อวานาจะเปนปจจัยท่ี
เก้ือหนุนใหภาคการทองเที่ยวยังเติบโตไดตอเนื่องและเปนสวนขับเคล่ือนจีดีพี (GDP) ของประเทศตอไป โดยในป 
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2559 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติรวม 32.54-34.07 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.96-13.04 จากป 2558 และมี
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1.56-1.64 ลานลานบาท ทั้งนี้แมวาจํานวนนักทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแต
การท่ีนักทองเที่ยวจากยุโรปซึ่งมีวันพักเฉล่ียและคาใชจายตอหัวสูงมีสัดสวนลดลงในขณะท่ีนักทองเที่ยวจากเอเชีย
ตะวันออกและอาเซียนซึ่งมีวันพักเฉล่ียและคาใชจายเฉล่ียตอหัวตํ่ากวามีสัดสวนเพ่ิมขึ้นมาก ทําใหคาดวาในป 
2559 วันพักเฉล่ียจะลดลงเล็กนอย ในขณะที่คาใชจายเฉล่ียตอหัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย สําหรับนักทองเที่ยว
ตางชาติในชวง 5 เดือนส้ินสุดพฤษภาคม 2559 มีจํานวน 14.15 ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 12.93 
จากชวงเวลาเดียวกันในปกอน  

สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สทท.) คาดวาแผนในการดึงนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพของททท.
นาจะเห็นผลในชวงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เปนตนไป จากการสงเสริมผลิตภณัฑของผูประกอบการท่ีรองรับกลุม
นักทองเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น และยังมีแรงหนุนจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ภาวะเศรษฐกิจ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสงผลกระทบตอคูคาอีกกวา 50 ประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในยุโรป 
ซึ่งอาจสงผลมาถึงการจับจายใชสอยของภาคการทองเที่ยวตามไปดวย นโยบายการลดเงินคาท่ีพักอาศัยของ
ผูบริหารบริษัทญี่ปุนท่ีทํางานในตางประเทศรวมถึงประเทศไทย อาจสงผลกระทบกับความตองการเชาเซอรวิสอ
พารทเมนท นอกจากนี้การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมทําใหลูกคาบางสวนสนใจท่ีจะลงทุนในคอนโดมิเนียม
แทนการเชาเซอรวิสอพารทเมนท 

แนวโนมความเส่ียงธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท ป 2559 

จํานวนของชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยังคงอยูใน
ขาขึ้น และปริมาณนักลงทุนตางชาติที่จะเขามาสูประเทศไทยเนื่องจากมองวาเปนศูนยกลางการลงทุนของอาเซียน 
ลวนแลวแตเปนปจจัยบวกสนับสนุนธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท อยางไรก็ตามราคาท่ีดินและคอนโดมิเนียมที่สราง
เสร็จเปนจํานวนมากในกรุงเทพอาจสงผลใหชาวตางชาติมีความสนใจลงทุนในคอนโดมิเนียมที่สามารถให
ผลตอบแทนมากกวาการใชบริการเซอรวิสอพารทเมนท สําหรับอัตราคาหองพักเฉล่ียยังมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นไมมาก
นักในป 2559 เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของเซอรวิสอพารทเมนตเปนลูกคาที่ทําสัญญาเชาระยะยาว อีกทั้งมีอัตรา
คาเชาคอนโดมิเนียมและอัตราคาหองของโรงแรมเปนตัวเปรียบเทียบมากขึ้น  

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมธุรกิจอาคารสํานักงาน ป 2559 

ฝายวิจัย บริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย รายงานวาอาคารสํานักงานจะเปนตลาดที่นาสนใจ
ในป 2559 และอีกหลายปขางหนา เน่ืองจากบริษัทตางชาติยังคงเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น และ
กรุงเทพเปนเมืองที่พรอมรองรับความตองการไดในตนทุนท่ีเหมาะสม โดยคาดการณวาอัตราการเชาและคาเชา
เฉล่ียของอาคาปจจุบันจะเพิ่มขึ้นไดไมมากนักในเนื่องจากมีอาคารสํานักงานใหมมีความนาสนใจมากกวาท่ีกําลัง
กอสรางอยูที่มีกําหนดแลวเสร็จในป 2559 – 2561 โดยเฉพาะอยางย่ิงอาคารสํานักงานที่อยูในแนวเสนทาง
รถไฟฟา BTS / MRT เชน รัชดาภิเษก ซึ่งมีความนาสนใจมากกวาอาคารปจจุบัน  
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2.2. ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรม 

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ ซิปา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) แถลงผลการสํารวจมูลคาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของประเทศไทยประจําป 
2558 โดยผลการสํารวจการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2558 มีมูลคารวม 52,561 ลานบาท 
เติบโตขึ้นจากป 2557 รอยละ 1.2  โดยแบงเปนมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 14,068 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 
2557 รอยละ 0.1 และมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวร 38,493 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 รอยละ 1.6 

สําหรับตลาดซอฟตแวรสําเร็จรูปและบริการซอฟตแวรคาดวาจะมีอัตราการเติบโตสําหรับป 2559 และ 2560 ที่รอย
ละ 4.4 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ  

ภาวะการแขงขัน 

ในสวนของการใหบริการติดต้ังและพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบครบวงจรในสวนของธุรกิจโรงพยาบาล ภาวะการ
แขงขันในตลาดกับผูใหบริการติดต้ังและพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบครบวงจรมีไมมากนัก รวมถึงธุรกิจ
โรงพยาบาลสวนใหญมีความตองการที่จะปรับเปล่ียนซอฟตแวรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น
จงึมีโอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจสวนนี้สูงมาก  

ในสวนของการใหบริการติดต้ังและพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบครบวงจรในสวนของธุรกิจทั่วไป ภาวะการแขงขัน
ในตลาดจะเริ่มสูงมากขึ้น แตจํานวนคูแขงในระดับเดียวกันยังมีไมมากนัก และในสวนความตองการในทองตลาด
ของการติดต้ังระบบซอฟตแวรสําเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษยยังมีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากแตละบริษัทมีความ
ตองการที่จะพัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองใหรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 
2559 นี้  

อยางไรก็ดี การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2559 นี้นอกจากจะสงผลใหเกิดการไหลเขาของ
เงินทุนปริมาณมหาศาลจากตางชาติแลว ยังอาจเกิดภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาค ดังนั้นแนวโนมการ
ควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ้น เพ่ือเปนการสรางการเติบโตอยางกาวกระโดดและมี
ศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจ 

การเติบโตของอุตสากรรมซอฟตแวร มีความสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดสวนการใชจายดาน
สารสนเทศของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคธุรกิจบริการที่มีการใชระบบไอทีในสัดสวนที่สูง เชน ธุรกิจ
การเงิน ประกันภัย การแพทยและสาธารณสุข และคาปลีก  ผลสํารวจตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือซิปาคาดวาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทย
ในป 2559 จะเติบโตที่รอยละ 4.4 และมีมูลคาการผลิตภายในประเทศประมาณ 54,893 ลานบาท สวนในป 2560 
คาดวาจะเติบโตใกลเคียงกับป 2559 หรือประมาณรอยละ 4.3 และมีมูลคาการผลิตภายในประเทศประมาณ 
57,257 ลานบาท การขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลจะทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเติบโตตอเนื่อง แมเศรษฐกิจ
โดยรวมเติบโตตํ่า ผูประกอบการท่ีจะอยูรอดและเติบโตไดในระยะยาวตองสรางทรัพยสินทางปญญาจากการผลิต
ซอฟตแวรคุณภาพสูงตอบโจทยเฉพาะสาขาธุรกิจ 
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3. ผูถือหุน  

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน (Book Close Date) ลาสุด 
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 คํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

รายช่ือ จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ
1. กลุมวิทยากร 661,390,400 68.43

1.1. -นายสาธิต วิทยากร 650,842,200 67.34
1.2. -น.ส.พัลลภา วิทยากร 10,548,200 1.09

2. นางพเยาว ชลาชีพ 26,057,200 2.70
3. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 10,721,000 1.11
4. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,000,000 1.03
5. น.ส.ศุภรดา ชลาชีพ 9,504,380 0.98
6. นางปยมา ชรินธร 8,719,500 0.90
7. น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย 8,539,100 0.88
8. นายนพพงษ สมิากร 5,810,000 0.60
9. น.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท 5,354,000 0.55
10. น.ส.วราภรณ หาญไกรวิไลย 5,000,000 0.52
รวม 751,095,580 77.70

 
4. กรรมการบริษทัและผูบริหาร 

(1) รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  

1. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ
3. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กรรมการ
4. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน กรรมการ
5. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ
6. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา กรรมการ
7. นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ
9. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ

(2) รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  

1. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช ผูอํานวยการฝายบริหารความเส่ียงและการลงทุน 
3. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
4. นายอนันต กองมณีรัตน ผูอํานวยการฝายบริการวิศวกรรม
5. นางเสมอแข สัทธาพงศ ผูอํานวยการฝายบริการงานจัดซื้อ
6. นางสุกนิษฐ มหานุกูล ผูอํานวยการฝายบริการงานบุคคล
7. นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ ผูอํานวยการฝายบริการบัญชี



70
 

 5. 
รา
ยก

าร
ระ
หว

าง
กัน

  

บุค
คล

ทีอ่
าจ

มีค
วา
มข

ัดแ
ยง

 
ลัก

ษณ
ะก

าร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

/ 
ลัก

ษณ
ะค

วา
มสั

มพ
ันธ

 

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร

  

มูล
คา

รา
ยก

าร
 (ล

าน
บา

ท)
คว

าม
จํา

เป
นแ

ละ
 

คว
าม

สม
เห
ตุผ

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

ป 
25

58
 

6เ
ดือ

นข
อง

ป 
25

59

บร
ิษัท

 เด
อะ

 จ
ูริส

 จ
ําก

ัด 
 

ลัก
ษณ

ะก
าร
ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ

 
ที่ป

รึก
ษา
กฎ
หม
าย

 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มสั
มพั

นธ
 

กร
รม
กา
รเป

นผ
ูถอื
หุน
แล
ะดํ
าร
งตํ
าแ
หน
งก
รร
มก
าร

รว
มก
ัน 

บริ
ษัท

  
คา
บริ
กา
รท
ี่ปรึ
กษ

าก
ฎห

มา
ย 

 

 
0.1

3 
 - 

 คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บมี

คว
าม
เห็
นว
าร
าย
กา
รดั
งก
ลา
ว

มีค
วา
มเ
หม
าะ
สม
เนื่
อง
จา
กบ
ริษ
ัทมี
คว
าม
จํา
เป
นต
อง
ใช
ที่

ปรึ
กษ

าก
ฎห

มา
ยท
ี่เข
าใ
จธุ
รก
ิจข
อง
บริ
ษัท

เป
นอ
ยา
งดี

 อ
กี

ทั้ง
คา
บริ
กา
รดั
งก
ลา
วเป

นร
าค
าต่ํ
าก
วา
ตล
าด

 

บร
ิษัท

 วี 
อิน

เท
ลลิ

เจ
นซ

 จ
ําก

ัด 

ลัก
ษณ

ะก
าร
ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ

 
ให
เช
าพื้
นที่
สํา
นัก
งา
น 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มสั
มพั

นธ
 

กล
ุมผ
ูถือ
หุน
ให
ญ
รว
มก
ัน 

  

บริ
ษัท

 

1.ร
าย

ได
ค
าบ

ริห
าร
โค
รง
กา

ร
สํา
นัก
งา
น 

2.ค
าเ
ชา

แล
ะค
าบ

ริก
าร
พื้น

ที่
สํา
นัก
งา
น 

3.ค
าบ
ริห
าร
คา
งรั
บ 

 

42
.00

 

2.2
5 

3.7
5 

 

21
.00

 

1.1
8 

3.7
5 

 ตา
มเ
งื่อ
นไ
ขก
าร
คา
ทั่ว
ไป

 

ตา
มเ
งื่อ
นไ
ขก
าร
คา
ทั่ว
ไป

 

บริ
ษัท

ยอ
ย 

(C
S)

 

คา
เช
าแ
ละ
คา
บริ
กา
รพื้
นที่

สํา
นัก
งา
น 

 

1.1
9 

 

0.7
7 

 ตา
มเ
งื่อ
นไ
ขก
าร
คา
ทั่ว
ไป

 



71
 

 

บุค
คล

ทีอ่
าจ

มีค
วา
มข

ัดแ
ยง

 
ลัก

ษณ
ะก

าร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

/ 
ลัก

ษณ
ะค

วา
มสั

มพ
ันธ

 

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร

  

มูล
คา

รา
ยก

าร
 (ล

าน
บา

ท)
คว

าม
จํา

เป
นแ

ละ
 

คว
าม

สม
เห
ตุผ

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

ป 
25

58
 

6เ
ดือ

นข
อง

ป 
25

59

บร
ิษัท

 วี 
บร

ิลเ
ลี่ย

นก
รุป

 โฮ
ลดิ้

ง จ
ําก

ัด 

ลัก
ษณ

ะก
าร
ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ

 
พัฒ

นา
แล
ะล
งทุ
นใ
นธ
ุรก
ิจอ
สัง
หา
ริม
ทรั
พย
 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มสั
มพั

นธ
 

กล
ุมผ
ูถือ
หุน
ให
ญ
รว
มก
ัน 

บริ
ษัท

ยอ
ย 

(C
S)

 

1.ค
าบ
ริก
าร
ที่ป

รึก
ษา

 

2.ค
าบ
ริก
าร
คา
งจ
าย

 

 -- -- 

 

0.1
5 

0.1
6 

 ตา
มเ
งื่อ
นไ
ขก
าร
คา
ทั่ว
ไป

 

 



72 

 

6. สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  

ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับป 2556–2558 และงวด 6 เดือนของป 2559 

ฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินทรัพย   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 78.1 3.8 62.1 3.0 71.9 3.4 66.1 3.2
เงินลงทุนช่ัวคราว 314.6 15.5 317.8 15.6 397.0 19.0 413.2 19.8
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 84.0 4.1 149.3 7.3 147.0 7.0 131.9 6.3
สินคาคงเหลือ 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
งานระหวางทําตามสัญญา - - - - - - 5.5 0.3
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน - - - - - - 0.9 0.0
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.5 0.2 8.4 0.4 7.4 0.4 10.1 0.5

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 479.5 23.6 537.9 26.3 623.6 29.8 628.1 30.1
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 0.5 0.0 12.9 0.6 13.9 0.7 15.5 0.7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,514.2 74.4 1,470.2 72.1 1,431.2 68.6 1,415.1 67.9
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 33.5 1.6 11.6 0.6 6.5 0.3 6.2 0.3
สิทธิการเชา - - - - - - 8.1 0.4
คาความนิยม 4.6 0.2 4.6 0.2 4.6 0.2 4.6 0.2
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - - 1.1 0.1 1.2 0.1
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2.5 0.2 2.8 0.2 6.4 0.3 6.9 0.3

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,555.3 76.4 1,502.1 73.7 1,463.7 70.2 1,457.6 69.9
รวมสินทรัพย 2,034.8 100.0 2,040.0 100.0 2,087.3 100.0 2,085.7 100.0
หนี้สิน   
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 13.6 0.7 12.7 0.6 0.0 0.0 - -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - - - 8.9 0.4
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 29.1 1.4 14.9 0.7 36.7 1.8 28.6 1.4
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 15.3 0.8 15.0 0.7 15.8 0.8 12.5 0.6
เงินกูยืมระยะส้ันจากผูบริหาร 11.5 0.6 - - - - - -
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

0.3 0.0 0.2 0.0 - - - -

ภาษีเงินไดคางจาย 2.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 - -
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 5.5 0.3 7.8 0.4 6.7 0.3 4.9 0.2

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 78.0 3.8 50.8 2.4 59.2 2.9 54.9 2.6
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 0.2 0.0 - - - - - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.1 0.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5.2 0.3 6.7 0.3 9.6 0.5 11.6 0.6
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 1.2 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 16.8 0.7 23.4 1.2 31.3 1.4 34.8 1.6

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 29.5 1.4 32.6 1.7 42.3 2.0 48.0 2.3
รวมหนี้สนิ 107.5 5.2 83.4 4.1 101.5 4.9 102.9 4.9
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ฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สวนของผูถือหุน   
ทุนที่ออกและชําระแลว 933.8 45.9 947.7 46.5 958.0 45.9 964.8 46.3
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 857.9 42.2 860.7 42.2 862.7 41.3 864.1 41.4

เงินรับลวงหนาคาหุน 0.0 0.0 - - - - 2.1 0.1
กําไรสะสม   
   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 36.2 1.8 37.5 1.8 39.4 1.9 39.4 1.9
   ยังไมไดจัดสรร  99.4 4.9 110.7 5.4 125.7 6.0 112.4 5.4

รวมสวนของผูถือหุน 1,927.3 94.8 1,956.6 95.9 1,985.8 95.1 1,982.8 95.1
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 2,034.8 100.0 2,040.0 100.0 2,087.3 100.0 2,085.7 100.0
 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2556 – ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 2,034.8 ลานบาท 2,040.0 ลานบาท 2,087.3 ลาน
บาท และ 2,085.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัท ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว และที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยทั้ง 2 ประเภทน้ีคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.6-89.9 ของสินทรัพยรวม 

สําหรับเงินลงทุนชั่วคราว ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 นั้นไดเพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2558 เปนจํานวน 16.2 ลานบาท โดย
หลักเกิดจากยอดซื้อขายหลักทรัพยตามความตองการตลาด - สุทธิ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 ที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 12.9 ลานบาท 

สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 นั้นไดลดลงจากส้ินป 2558 เปนจํานวน 16.1 
ลานบาท โดยหลักเกิดมูลคาที่ลดลงจากคาเส่ือมราคาจํานวน 21.7 ลานบาท และมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากรายการซื้อ
สินทรัพยจํานวน 5.6 ลานบาท 

สินทรัพยของบริษัท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 ลดลงจากส้ินป 2558 เปนจํานวน 1.6 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเปล่ียนแปลงลดลงท่ีรอยละ 0.08  จากงวดส้ินป 2558  โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการลูกหนี้การคาและ
ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ ที่ลดลงจํานวน 15.0 ลานบาท โดยหลักประกอบดวยรายไดคางรับไดลดลงเปนจํานวน 22.6 ลาน
บาท และคาใชจายจายลวงหนาที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 5.8 ลานบาท  สําหรับรายการใหมที่เพ่ิมขึ้นบนงบการเงินในชวง 
6 เดือนของป 2559 ประกอบดวยรายการงานระหวางทําตามสัญญาที่จํานวน 5.5 ลานบาท เปนตนทุนบริการท่ี
เกิดขึ้นในระหวางปที่เก่ียวของกับกิจกรรมในอนาคต และรายการสิทธิการเชาท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ลานบาท เปน
การบันทึกตนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารภายใตสิทธิการเชาเปนสินทรัพยของบริษัทยอย 

หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ ส้ินป 2556 – ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 107.5 ลานบาท 83.4 ลานบาท 101.5 ลานบาท และ 
102.9 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นระหวางไตรมาส 2 ป 2559 และส้ินป 2558 นั้นคิดเปนจํานวน 1.4 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นที่รอยละ 1.45  โดยในชวง 6 เดือนของป 2559 มีเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินเพิม่ขึ้นจํานวน 8.9 ลานบาท และคาใชจายคางจายลดลงจํานวน 9.0 ลานบาท 
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สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2556 – ไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 1,927.3 ลานบาท 
1,956.6 ลานบาท 1,985.8 ลานบาท และ 1,982.8 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนที่ลดลงระหวางไตรมาส 
2 ป 2559 และส้ินป 2558 นั้นคิดเปนจํานวน 3.1 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการผลขาดทุนสุทธิจํานวน 13.4 
ลานบาท  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิมีจํานวน 434.1 ลานหนวย โดยจะครบ
กําหนดอายุและวันใชสิทธิวันสุดทายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2556 – 2558 และงวด 6 เดือนของป 2558 – 2559 

ผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 6 เดือนแรกของป

2556 2557 2558 2558 2559
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

    
รายไดจากการขายและใหบริการ 284.4 100.0 364.1 100.0 424.7 100.0 227.7 100.0 157.1 100.0
ตนทุนจากการขายและใหบริการ (143.6) (50.5) (212.1) (58.3) (249.9) (58.8) (147.0) (64.6) (97.3) (61.9)

กําไรขั้นตน 140.8 49.5 152.0 41.7 174.8 41.2 80.7 35.4 59.8 38.1
รายไดอื่น 11.2 4.0 9.7 2.7 8.3 1.9 7.8 3.4 4.8 3.1
คาใชจายในการใหบริการ (14.1) (5.0) (11.8) (3.2) (11.7) (2.8) (6.1) (2.7) (5.8) (3.7)
คาใชจายในการบริหาร (99.5) (35.0) (137.7) (37.8) (153.8) (36.2) (67.5) (29.6) (72.0) (45.8)
ตนทุนทางการเงิน (31.9) (11.2) (1.5) (0.4) (1.0) (0.2) (0.5) (0.2) (0.1) (0.1)

กําไร (ขาดทุน)กอนภาษี 6.5 2.3 10.7 3.0 16.6 3.9 14.4 6.3 (13.3) (8.4)
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (7.7) (2.7) 2.3 0.6 0.9 0.2 1.8 0.8 (0.1) (0.1)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป/งวด (1.2) (0.4) 13.0 3.6 17.5 4.1 16.2 7.1 (13.4) (8.5)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:     

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน 

1.8 0.6 - - (0.8) (0.2) - - - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการ
วัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน 

0.0 0.0 (0.4) (0.1) 0.2 0.0 - - - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 1.8 0.6 (0.4) (0.1) (0.6) (0.2) - - - -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 0.6 0.2 12.6 3.5 16.9 3.9 16.2 7.1 (13.4) (8.5)
การแบงปนกําไร:     

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (1.2) (0.4) 13.0 3.6 17.5 4.1 16.2 7.1 (13.4) (8.5)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม 

- - - - - - - - - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป/งวด (1.2) (0.4) 13.0 3.6 17.5 4.1 16.2 7.1 (13.4) (8.5)
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รายไดจากการดําเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมาต้ังแตป 2556 – 2558 พบวารายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทมี
การปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีจํานวน 284.4 ลานบาท 364.1 ลานบาท 424.7 ลานบาท ตามลําดับ 
สอดคลองกับการเขาดําเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารที่บริษัทเร่ิมใหบริการในชวงเดือนกันยายน 2556 และรายได
จากบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด จากรายการไดมาในชวงเดือนตุลาคม 2556  โดยรายไดจากการขายและ
ใหบริการในป 2556 ยังไมสะทอนการเปล่ียนแปลงดังกลาวอยางเต็มที่ 

ในชวงป 2557  บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 79.7 ลานบาท โดยหลัก
ประกอบดวยรายไดบริหารจัดการอาคารที่เพิ่มขึ้นจํานวน 28.0 ลานบาท จากสัญญาบริหารจัดการอาคารเร่ิมเดือน
กันยายน 2556 และรายไดจากการติดต้ังระบบสารสนเทศจํานวน 62.5 ลานบาท ทั้งนี้ธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยมี
รายไดลดลงจํานวน 10.8 ลานบาท จากเหตุการณทางการเมืองต้ังแตชวงปลายป 2556  ที่สงผลใหนักทองเที่ยว
เขาพักลดลง 

ในชวงป 2558  บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 60.6 ลานบาท โดยหลัก
ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจํานวน 22.8 ลานบาท จากจํานวนนักธุรกิจตางชาติที่มี
จํานวนมากขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่คล่ีคลายลง และรายไดจากการติดต้ังระบบสารสนเทศ
จํานวน 36.8 ลานบาท จากโครงการติดต้ังระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นใหแกสถาบันการเงินแหงหนึ่งและ
ผูประกอบการคาปลีกรายหน่ึง 

สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการจํานวนรวม 157.1 ลานบาท 
ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยจํานวน 104.9 ลานบาท ธุรกิจบริหารจัดการอาคารจํานวน 21.4 
ลานบาท และธุรกิจติดต้ังระบบสารสนเทศจํานวน 30.8  ลานบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนของปกอนจํานวน 70.6 
ลานบาท โดยหลักเกิดจากรายไดติดต้ังระบบสารสนเทศที่ลดลงจํานวน 68.4 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไมมีสัญญา
กับลูกคาใหมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และลูกคามีระยะเวลาพิจารณาโครงการที่นานขึ้น 

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมาต้ังแตป 2556 – ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 พบวาตนทุนและคาใชจายในการ
ขายและบริหารของบริษัทมีจํานวน 143.6 ลานบาท 212.1 ลานบาท 249.9 ลานบาท และ 97.3 ลานบาท
ตามลําดับ มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 – ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 เทากับรอยละ 49.51 รอยละ 41.75 รอยละ 
41.16 และ รอยละ 38.06 ตามลําดับ สอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมขึ้นและลักษณะธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปในชวงเวลา
ดังกลาว  

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2556 – ส้ินไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 113.6 ลานบาท 149.5 
ลานบาท 165.5 ลานบาท และ 77.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักประกอบดวยคาใชจายในการบริหารจํานวน 
99.5 ลานบาท 137.7 ลานบาท 153.8 ลานบาท และ 72.0 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้น
ในชวงป 2557  จํานวน 38.2 ลานบาท โดยหลักเกิดจากรายการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากการซื้อ
ธุรกิจจํานวน  22.2 ลานบาท และคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นในชวงป 2558 จํานวน 16.1 ลานบาท โดยหลัก
เกิดจากบริษัทวาจางบุคลากรดานบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 15.3 ลานบาท ในการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ 
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กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอยในระหวางป 2556 ถึงชวงส้ินไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน (1.2) 
ลานบาท 13.0 ลานบาท 17.5 ลานบาท และ (13.4) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับ
รอยละ (0.42) รอยละ 3.57 รอยละ 4.12 และรอยละ (8.53) ตามลําดับ การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
เกิดจากเขาดําเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารท่ีบริษัทเร่ิมใหบริการในชวงเดือนกันยายน 2556 และรายไดจาก
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด จากรายการไดมาในชวงเดือนตุลาคม 2556  สงผลใหผลกําไรสุทธิสําหรับป 
2557 และ 2558 ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในชวงปดังกลาวเทากับรอยละ 41.75 และรอยละ 41.16  
สําหรับผลขาดทุนสุทธิในงวด 6 เดือนป 2559  เกิดจากรายไดการติดต้ังระบบสารสนเทศที่ลดลง สงผลใหอัตรา
กําไรขั้นตนลดลงเปนรอยละ 38.06 และสงผลใหอัตราสุทธิลดลงเปนรอยละ (8.53) 

7. หนี้สิน 

(1) ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกและจําหนายแลวและยังมิไดออกจําหนายตามท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติ 

-ไมมี- 

(2) ยอดรวมเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลาและหนี้สินประเภทอื่น ระบุภาระการนําทรัพยสินเปนหลักประกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยมียอดเงินกูและหน้ีสินประเภทอื่น รวมเทากับ 8.9 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียดเงินกูยืมดังตอไปนี้ 

หน้ีสิน บริษัท 
จํานวน

(ลานบาท) 
หลักประกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ คอนเวอรเจนซซิสเทมส 8.9 
บัญชีเงินฝากมูลคา 2.5 
ลานบาท 

รวม 8.9  

(3) หนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังตอไปนี้ 

หนวย: ลานบาท ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
ภายใน 1 ป 4.11 3.75 2.34 3.08

มากกวา 1 ปแตไมเกิน 4 ป 2.88 0.80 0.42 0.70

 6.99 4.55 2.76 3.78

 

ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการซ้ือหุนของบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) และ
บริษัทยอย จะทําใหบริษัทและบริษัทยอย (รวมถึงกลุม VB) มีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มขึ้น 
2,055 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 



77 

 

รายการ มูลคา (ลานบาท)
บริษัท  
ต๋ัวสัญญาใชเงิน (เพ่ือชําระรายการไดมาซึ่งบริษัท  วี บริลเลีย่นกรุป โฮลด้ิง จํากัด) 510.5
กลุม VB 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 924.1
เงินกูยืมจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ 620.4
รวม 2,055.0

 
8. สรุปขอมูลของสัญญาที่มีสาระสําคัญ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาที่มีนัยสําคัญดังตอไปนี้  

โครงการอาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

สัญญาบริหารจัดการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เอกมัย 

คูสัญญา  : บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)
ลักษณะสญัญา  : สัญญาใหบริการดานบริหารจัดการอาคารสํานักงานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 
ระยะเวลา : สัญญาปตอป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทมีสิทธิเลือกตอสัญญาปตอปจนถึงป 2561
คาตอบแทน : คาบริการรายเดือนคงที่ตลอดอายุสัญญา
เงื่อนไขสําคัญ : บริษัทมีสิทธิเลือกตอสัญญาปตอปจนถึงป 2561 และกรณีที่มีผูใหบริการรายอื่นเสนอราคา

ใหบริการที่ตํ่ากวาแก VI  บริษัทมีสิทธิในการปฎิเสธคร้ังแรกท่ีจะใหบริการในอัตราเดียวกันหรือยุติ
สัญญา 

 

โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ 

สัญญาจัดการและดําเนินการโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ 

คูสัญญา  : บริษัท ลักซชูรี โฮเต็ลส แอนด รีสอรทส (ไทยแลนด) จํากัด
ลักษณะสญัญา  : สัญญาใชเคร่ืองหมายการคา และจางดําเนินงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท 

สาทร วิสตา กรุงเทพ 
ระยะเวลา : สิ้นสุดป 2582 และสามารถตอสัญญา 10 ปได 1 คร้ังหลังสิ้นสุดสัญญา 
คาตอบแทน : คาสิทธิการใชเคร่ืองหมายการคาและคาบริหารผันแปรตามรายไดและกําไรจากการดําเนินงาน

รายป 
เงื่อนไขสําคัญ : สิทธิการใชเคร่ืองหมายการคาไมใชกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการคา 
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สัญญาบริหารโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ 

คูสัญญา  : บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด
ลักษณะสัญญา  : สัญญาจางบริหารโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ 
ระยะเวลา : สัญญาปตอป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 หรือ แจงลวงหนา 30 วันเพื่อยุติสัญญา 
คาตอบแทน : คาบริหารรายเดือนคงท่ีตลอดอายุสัญญา บวกคาแรงจูงใจแบบข้ันบันไดตามผลกําไรข้ันตนงวดรายป
เงื่อนไขสําคัญ : -ไมมี- 

 

9. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ  

บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทเปนคูความหรือคูกรณีที่มีจํานวนตํ่ากวารอยละ 5 ของสินทรัพยหมุนเวียน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  และไดต้ังสํารองเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟองรองเปนจํานวนเงินรวม 1.4 ลานบาท ไวใน
บัญชีแลว 
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(F 53-4)         
แบบรายงานการเพ่ิมทุน  

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
วันที่  5 สิงหาคม 2559 

ขาพเจา บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เม่ือ 5 สิงหาคม 2559 
ต้ังแตเวลา 14.00 – 17.00 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน  1,839,938,433 บาท จาก 1,400,700,000 บาท เปน  3,240,638,433  บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออก
ใหมจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00  บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังตอไปนี้ 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
(หุน)

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท)

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 1,839,938,433 1.00 1,839,938,433
หุนบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ - - - 

(General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

2.1.  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา  
จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

นางสาวสาธิตา วิทยากร 1,682,201,404 - 2.87 หมายเหตุ 1-5 หมายเหตุ 1-5 

พีค ดีเวลลอปเมนท  
โฮลดิ้งส แอลทีดี 

157,737,029 - 2.87 หมายเหตุ 1-5 หมายเหตุ 1-5 

หมายเหตุ:   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติแผนการเขาซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง 
จํากัด (“VB”) ดวยการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB จํานวนรวม 633,089,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวน
หุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ VB (“หุน VB”) จากผูถือหุนเดิมของ VB ในราคาทั้งสิ้นไมเกิน 5,791,133,152.71 
บาท โดยปจจุบัน VB ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 รวม 4 แหง ไดแก (i) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)  (ii) บริษัท วี 
33 จํากัด (“V33”) (iii) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) และ (iv) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) รวมท้ัง 5 บริษัท
เรียกวา (“กลุม VB”) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ซื้อหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92.18 ของจํานวนหุนท่ีออกและ
จําหนายแลวท้ังหมดของ VB จากคุณสาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”)  

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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(2) ซื้อหุนบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนท่ีออกและ
จําหนายแลวท้ังหมดของ VB จากพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท”) 

ในการเขาซื้อหุน VB ดังกลาว บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนางสาวสาธิตา จํานวนไมเกิน 1,682,201,404 หุน ใน
ราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาท และออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมท้ังสิ้นไมเกิน 
510,509,850 บาท  มีกําหนดอายุ 3 ปนับแตวันท่ีออกต๋ัวสัญญาใชเงิน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละไมเกิน 1.75 ตอป  และ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท 
ใหแกพีค ดีเวลลอปเมนท 

2. มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 1,400,700,000 บาท เปน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,839,938,433 
หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังสิ้น 1,839,938,433 บาท เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดไดแก 
นางสาวสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท  

3. มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,839,938,433  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก (1) นางสาวสาธิตา จํานวน
ไมเกิน 1,682,201,404 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาทและ (2) พีค ดีเวลลอป
เมนท จํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท  เพ่ือเปน
คาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB แทนการชําระคาหุนบางสวนเปนเงินสด โดยราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัดคร้ังน้ี ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเทากับราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายหุนคํานวณโดย
อิงกับราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอน
วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 

4. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียกับการเขา
ทํารายการในคร้ังนี้ เปนผูเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนและต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือสัญญาอื่นใดท่ี
เกี่ยวของ ภายใตกรอบท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามที่จําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดวันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และ วิธีการชําระคาหุน เปนตน  

5. รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏตาม สารสนเทศการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหบุคคลในจํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

2.2. การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวท้ิง  

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ในวันท่ี 28  กันยายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ  หองบอลรูม 2 ชั้น 5                  
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  โดย  

ประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2559   
วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 22 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
(และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

23 สิงหาคม 2559 
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4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)         

4.1. การขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่1/2559 

4.2. การขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.3. การดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

4.4. การขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี้เพื่อเปนส่ิงตอบแทนในการชําระคาหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB ใหแกกลุมผูถือหุน
ของ VB โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเร่ืองการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงสารสนเทศ
เร่ืองการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  (ส่ิงที่สงมาดวย 2 และ 3) 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การเขาซื้อหุนท้ังหมดของ VB ทําใหบริษัทไดมาซ่ึงโครงการอสังหาริมทรัพย ไดแก อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ซึ่งเปด
ดําเนินการอยู โดยในปจจุบันมีผูเชากวารอยละ 80 ของพื้นท่ีเชาสวนสํานักงานท้ังหมด  โครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารท
เมนท ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ที่อยูระหวางการพัฒนาซึ่งคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดภายในไตรมาส 1 ป 2560  รวมถึง
อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนทําเลที่มีศักยภาพ สามารถนําไป
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมหรือที่พักอาศัยซึ่งบริษัทมีประสบการณไดในอนาคต  

การไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวจากการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของ VB จะชวยเสริมสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีรายไดจากโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ สาทร วิสตา 
เพียงโครงการเดียว การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู
รายไดจากโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ไดทันทีและเพิ่มขึ้นจากโครงการ ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ในป 2560 และหาก
การพัฒนาโครงการตางๆ สําเร็จตามแผนท่ีวางไว บริษัทจะสามารถสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักได
อยางตอเนื่อง และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการ นอกจากน้ี การเขาทํารายการดังกลาวยังชวย
กระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ และลดความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่จะนํามาพัฒนาโครงการในอนาคต 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทนุ 

7.1 นโยบายเงินปนผล  
บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักสํารองตางๆ ทั้ง
หมดแลวเวนแตจะมีความจําเปนเหตุอันควรที่ไมสามารถจายได  

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

7.3 อื่นๆ  

-ไมมี- 
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