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ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท  ทรัพย์ศรีไทย จาํกัด (มหาชน)  

 
   วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

ท่ี DM074/2017 
 
เร่ือง: ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ: 1)  สรุปข้อมลูของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 
 
อ้างถงึ:           

1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 
2) สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
4) รายงานประจําปี 2559 (แบบ 56-2) ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 
5) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) สําหรับ

งวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงบการเงินท่ีสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

6) รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซ่ี จํากัด (วันท่ี 10 
สงิหาคม 2560) และบริษัท ซีพีเอม็ แคปปิทลั จํากดั (วนัท่ี 9 สงิหาคม 2560) 

7) ร่างสัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) และ          
นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ (บคุคลท่ีเก่ียวโยง)  

8) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท มดัแมน จํากัด 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ในการศึกษาแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ีอดําเนินธุรกิจ
โรงแรมโดยมีร้านอาหารอยูภ่ายในโรงแรม โดยการจ้าง MM ในการบริหาร (“MOU”) 

9) รายละเอียดวงเงินสนิเช่ือและเง่ือนไขเบือ้งต้นจากธนาคาร 
10) เอกสารสญัญาอ่ืนๆ และการสมัภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย และผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
 

Disclaimers: 1) ผลการศึกษาของ บริษัท  ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์  จํากัด  (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“Discover”) ในรายงานฉบบันี ้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท 
ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และข้อมูลท่ีบริษัท



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั      หน้า 3/104 
 

เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบต่อผลกําไรหรือขาดทนุ และผลกระทบต่างๆ อนัเกิดจากการ
เข้าทํารายการในครัง้นี ้

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงัโดยตัง้มัน่อยู่
บนพืน้ฐานเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้
ในปัจจุบันหากสถานการณ์และข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอาจส่งผลกระทบต่อผล
การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SST”) ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการมิได้ออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัการเข้า
ทํารายการดงัตอ่ไปนี ้

1) เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง เป็นระยะเวลา 30 ปี ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 
หน้าสํารวจ 279 ตัง้อยู่ท่ี ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา มลูค่าสญัญา
รวม 132.72 ล้านบาท กับนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ 
รวมทัง้ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 89,491,562 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.63 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของ
บริษัทฯ (เม่ือรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 จะถือหุ้นรวมกนัในบริษัทฯ จํานวน 110,495,086 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 24.24 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ) ดงัท่ีจะอ้างอิงถึง ในข้อ 1.3.2 (ข้อมลูตามทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นล่าสดุ 
ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2560) และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทฯ (“รายการท่ี 1”) โดยจะเข้าทํารายการภายในวนัท่ี 31 
เดือนตลุาคม 2560  

2) ดําเนินการปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม 4-5 ดาว ภายใต้ช่ือ โรงแรม 
House of Tin Baron จํานวน 62 ห้องพัก ซึ่งภายในโรงแรมจะมีร้านอาหารช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะดําเนินงาน
ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์แบรนด์ เกรฮาวด์ คาเฟ่ โครงการนีมี้เงินลงทุนแบ่งเป็น เงินลงทนุในโรงแรมประมาณ 250 ล้าน
บาท (ค่าก่อสร้างอาคาร 170 ล้านบาท ค่าออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 30 ล้านบาท ค่างานระบบตกแต่ง 
และอุปกรณ์ 39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉุกเฉิน 11 ล้านบาท) และ ร้านอาหารประมาณ 30 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง
อาคาร 10 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคาร 6 ล้านบาท ค่าออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 7 ล้านบาท ค่างาน
ระบบตกแต่ง และอปุกรณ์ 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน 1 ล้านบาท)  คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 280 ล้าน
บาท (“รายการท่ี 2”) รวมมลูคา่การลงทนุในครัง้นีไ้มเ่กิน 412.72 ล้านบาท  

ทัง้นี ้การทํารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ
ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ลงวนัท่ี 
31 สงิหาคม 2551 (และฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 
ตลุาคม 2547 (และฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซึง่เม่ือคํานวณตาม
เกณฑ์ต่างๆ ท่ีกําหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสูงสุดท่ีคํานวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 7.81 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 15 
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(ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํา
รายการ) การเข้าทํารายการดงักล่าวจึงอยู่ภายใต้อํานาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ี
ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ เป็นบคุลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าทํารายการท่ี 1 ถือ
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั (และฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) โดยมีมลูค่ารายการเท่ากบั 132.72 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท และไม่มีรายการ
เก่ียวโยงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการนี ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 น้อยกว่าศูนย์ (NTA เท่ากับ (507.18) ล้านบาท) จึงไม่สามารถคํานวน
สดัส่วนของ NTA ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงถือตามเกณฑ์ขนาดรายการท่ีสงูกว่า 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องขออนมุติัการ
เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และจดัทํารายงานการเปิดเผย
สารสนเทศของรายการดงักลา่ว 

ดังนัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 จึงมีมติให้เสนอให้ท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) เพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคา 
และเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวนัท่ี 28 
กนัยายน 2560 โดยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลู และเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นความจริง โดยได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วย
ความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระทํา โดยสามารถสรุปข้อมลูและผลการศกึษา
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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คาํย่อ  

 
คาํเตม็ คาํย่อ  

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) : บริษัทฯ หรือ SST 
บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) : MM 
บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จํากดั: UK 
บริษัท ซีพีเอม็ แคปปิทลั จํากดั : CPM 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ : สํานกังาน ก.ล.ต. 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั : ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น : EGM 
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั : GHC 
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 
และบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) ในการศกึษาแผนการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีร้านอาหารอยูภ่ายในโรงแรม 
โดยการจ้าง MM ในการบริหาร: 

บนัทกึข้อตกลง หรือ MOU 

สมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย: VAT 
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บทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) 

 
 ตามมติประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั 

(มหาชน) โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าทํารายการนี ้มิได้ออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นายศภุสิทธ์ิ สขุะนิ
นทร์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมติัการเข้าทํารายการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง เป็นระยะเวลา 30 ปี ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 
หน้าสํารวจ 279 ตัง้อยู่ท่ี ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา มลูค่าสญัญา
รวม 132.72 ล้านบาท กับนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ 
รวมทัง้ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 89,491,562 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.63 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของ
บริษัทฯ (เม่ือรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 จะถือหุ้นรวมกนัในบริษัทฯ จํานวน 110,495,086 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 24.24 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ) (ข้อมลูตามทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นล่าสดุ ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)  
และเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ (“รายการท่ี 1”) โดยจะเข้าทํารายการภายในวนัท่ี 31 เดือนตลุาคม 2560  

2) ดําเนินการปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม 4-5 ดาว ภายใต้ช่ือ โรงแรม 
House of Tin Baron จํานวน 62 ห้องพัก ซึ่งภายในโรงแรมจะมีร้านอาหารช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะดําเนินงาน
ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์แบรนด์ เกรฮาวด์ คาเฟ่ โครงการนีมี้เงินลงทุนแบ่งเป็น เงินลงทนุในโรงแรมประมาณ 250 ล้าน
บาท (ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคาร 170 ล้านบาท ค่าออกแบบและดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 30 ล้านบาท ค่างาน
ระบบตกแต่ง และอปุกรณ์ 39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน 11 ล้านบาท) และ ร้านอาหารประมาณ 30 ล้านบาท 
(ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคาร 10 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคาร 6 ล้านบาท ค่าออกแบบ และดําเนินการขออนุญาต
ก่อสร้าง 7 ล้านบาท ค่างานระบบตกแต่ง และอปุกรณ์ 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน 1 ล้านบาท)  คิดเป็นจํานวน
เงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 280 ล้านบาท (“รายการท่ี 2”) รวมมลูคา่การลงทนุในครัง้นีไ้มเ่กิน 412.72 ล้านบาท  

การลงทนุในโรงแรมครัง้นี ้บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) (“MM”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ 
ถือหุ้ นร้อยละ 64.27 ของจํานวนหุ้ นท่ีชําระแล้ว และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทฯ โดย MM มีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเป็นผู้บริหารโครงการในครัง้นี ้โดยร้านอาหารภายในโรงแรมจะเข้า
ทําสญัญา แฟรนไชส์กบับริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั (“GHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MM ท่ีถือหุ้นโดย MM ร้อยละ 100 
ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว โดยบริษัทฯ จะมีบทบาทเป็นนกัลงทุน และช่วยดแูลด้านการบริหารอาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
(ลกัษณะเหมือนการบริหารอาคารคลงัสินค้า และท่าเรือ) โดยระยะเวลาสญัญาจ้างบริหารโรงแรม และสญัญาแฟรนไชส์
คาดวา่จะมีอายไุมเ่กิน 3 ปี 

ทัง้นีก้ารเข้าทํารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 15 (ทัง้นี ้
บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการ) 
รายการดงักล่าว จึงอยู่ภายใต้อํานาจการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยตาม
เกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามการเข้าทํารายการท่ี 1 ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบั 132.72 ล้านบาท ซึง่สงูกว่า 20 ล้านบาท และไม่มีรายการเก่ียว
โยงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการนี ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีค่าน้อยกว่าศูนย์ (NTA เท่ากับ (507.18) ล้านบาท) จึงไม่สามารถคํานวน
สดัสว่นของ NTA ได้ ดงันัน้ การเข้าทํารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ จึงถือตามเกณฑ์ ขนาดรายการท่ีสงูกว่า 20 ล้านบาท โดย
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บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการแต่งตัง้โดย
บริษัทฯ ได้ทําการศกึษารายละเอียดของการเข้าทํารายการนี ้และมีความเหน็สรุปได้ดงันี ้

 
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
จากการเปรียบเทียบอตัราค่าเช่าท่ีดินตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) คือ บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ีจํากดั (UK) และบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั (CPM) ซึ่ง
ประเมินคา่เช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรวม 30 ปี ได้เทา่กบั 212.29 ล้านบาท และ 285.42 ล้านบาท ตามลําดบั ดงันัน้ อตัรา
คา่เช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการรวม 30 ปี ซึง่เท่ากบั 132.72 ล้านบาท 
จะต่ํากวา่ราคาประเมินโดย UK และ CPM เทา่กบัร้อยละ 37.48 และร้อยละ 53.51 ของราคาประเมิน ตามลําดบั  

นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหามลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 
และสิ่งปลกูสร้าง เพ่ือพิจารณาเทียบมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าทัง้ 30 ปี เพ่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดท่ีดินสําหรับการซือ้
ขาย ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยใช้อตัราส่วนลดท่ีสรุประหว่างร้อยละ 6 - 10 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 8.61 - 8.65 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีสรุปโดยมลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้ ณ วนัท่ี 22 มกราคม 
2560 ท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10 ต่อปี (โดยในปี 2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มีอตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อย
ละ 8 – 10 ต่อปี) โดยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตลอดระยะเวลาสญัญาสิทธิการเช่า จะสะท้อนให้เห็นถึงมลูค่ารวมของค่า
เช่า หากบริษัทฯ ต้องชําระครัง้เดียวในปีแรกท่ีเข้าทําสญัญา ซึ่งได้มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่า
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ระหว่าง 31.90 – 51.67 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าราคาประเมินสําหรับการซือ้ขายจากผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย ซึ่งอยู่ระหว่าง 197.80 – 222.78 ล้านบาท โดยต่ํากว่าคิดเป็นร้อยละ 73.88 – 85.68 ของ
ราคาประเมินในการซือ้ขาย และต่ํากวา่ราคาประเมินราชการซึง่เทา่กบั 94.30 ล้านบาท 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีบริษัทฯ จะเข้าทําสญัญามีราคาท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากมีราคาท่ีต่ํากว่าราคาตลาดของสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย  

ทัง้นี ้เน่ืองจากการเข้าทําสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) โดยอ้างอิงสมมติฐานเบือ้งต้นท่ี
ได้รับจาก MM และพิจารณากับข้อมลูอุตสาหกรรมของโรงแรมต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งได้อตัราผลตอบแทนท่ี
บริษัทฯ จะได้รับจากการโครงการ (Project Internal Rate of Return : IRR) อยู่ระหว่างร้อยละ 8.91 - 10.97 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราท่ีมากกว่าต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (WACC) ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 8.61 - 8.65 ต่อปี และ
อยู่ในช่วงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอ้างอิงจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
(เปิดเผย ณ วันท่ี 22 มกราคม 2560) ซึ่งสรุปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมใน
กรุงเทพฯ เกรด 4 - 5 ดาว ปี 2557 - 2559 ได้ระหว่างร้อยละ 7 - 10 ต่อปี (โดยในปี 2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มี
อตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 10 ต่อปี) โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ระหว่าง 5.09 – 48.39 
ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทนุระหว่าง 10.65 - 11.59 ปี ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การลงทนุในโครงการ
โรงแรมบนท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นีมี้ความเป็นไปได้  
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 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ 
โดยมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 

โครงการ  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  
อตัราผลตอบแทน (ตอ่ปี) 7 - 9% 8 - 10% 8 - 10% 8.91 - 10.97% 

 
ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง และเห็นว่าเง่ือนไขส่วน
ใหญ่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้แก่  

 มีอตัราคา่เช่าท่ีต่ํากวา่ราคาตลาดจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย  
 มีเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากติดปัญหาการย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม (EIA) อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงแรมได้ โดยไม่มีค่าเสียหายใดๆ หรือ
สามารถปรับเปล่ียนการเช่าพืน้ท่ีเหลือเพียงสําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยคิดค่าเช่าตามสดัส่วน
พืน้ท่ีเช่าท่ีลดลง โดยอ้างอิงอตัราคา่เช่าตอ่ไร่ตามท่ีกําหนดโดยไมมี่คา่ปรับใดๆ  

 เม่ือครบอายสุญัญา 30 ปี หากบริษัทฯ ต้องการต่ออายสุญัญาการเช่า บริษัทฯ สามารถต่ออายสุญัญาการ
เช่า ต่อไปได้ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะตกลงเห็นชอบร่วมกนัตอ่ไป (เจรจากนั ณ ปีท่ี 30) ทําให้บริษัท
ฯ มีโอกาสใช้งานสิ่งปลูกสร้างท่ีจะลงทุนได้อย่างเต็มท่ีตามอายุการใช้งานจริง ซึ่งอาจยาวนานกว่า 50 ปี 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการอาจเจรจาไม่ได้เง่ือนไขตามท่ีต้องการ ณ วนัท่ีจะต่อสญัญาใน
อนาคต  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีความเส่ียง หากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกัหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่  
ซึ่งปัจจบุนัคือ นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ และกลุ่มญาติ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิปรับอตัราค่าเช่าใหม่ในอตัราราคาตลาด ณ เวลานัน้ 
หรือ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้โดยไม่ถือว่าผู้ ให้เช่าผิดสญัญา และบริษัทฯจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
ผู้ ให้เช่า อย่างไรก็ตาม หากผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิบอกขายสิ่งปลกูสร้างและอาคารท่ียงัใช้งานได้
ให้กบัผู้ ให้เช่า ซึง่ผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย และบวกเพ่ิมเงินอีกร้อย
ละ 15 ของมลูค่าจากการลงทนุในทรัพย์สินนบัตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และอปุกรณ์ต่างๆ ท่ี
สามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ 
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนํามาขายหรือใช้งานต่อได้ หรือคิดเป็นเงินอีก
ประมาณ 40 ล้านบาท) 

นอกจากเง่ือนไขดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่พบเหตอุนัเป็นท่ีน่าสงสยัว่าบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ได้รับผลประโยชน์มากกวา่การทํารายการกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ เง่ือนไขในการเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นีมี้ความเหมาะสม 

 
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ในด้านความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความ
เส่ียงของการเข้าทํารายการ รวมทัง้ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงเม่ือเปรียบเทียบกับ
บคุคลภายนอก สรุปได้ดงันี ้
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ข้อดีของการเข้าทํารายการ 
 ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินมีศกัยภาพในการพฒันาโรงแรม เน่ืองจากอยู่บริเวณท่ีมีช่ือเสียงด้านประวติัศาสตร์ 

(เมืองเก่า) ของจงัหวดัภเูก็ต มีการจดัตลาดคนเดิน และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี จึงมีนกัท่องเท่ียวเข้ามา
เย่ียมชมเป็นจํานวนมากทกุปี  

 บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการเข้าซือ้ท่ีดิน จะมีภาระเพียงค่าเช่ารายปี โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าเช่าในปีแรก ทําให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในช่วงเร่ิมต้นของโครงการ และสามารถบริหาร
กระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินธุรกิจโรงแรมในแตล่ะปีมาชําระคา่เช่าดงักลา่วได้  

 บริษัทย่อยคือ MM มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหาร ได้แก่ คุณนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ MM ซึ่งมี
ประสบการณ์กว่า 30 ปี เก่ียวกบัการบริหารและจดัการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร และคณุนบเกล้า 
ตระกูลปาน รองประธานฝ่ายการบริหารและวางแผนประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมีประสบการณ์
ทางด้านการบริหารงานประเภทโรงแรม และรีสอร์ท มากกวา่ 20 ปี   

 เป็นการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ, 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ไปสูธุ่รกิจโรงแรม  

ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 
 การลงทนุในโครงการโรงแรมของบริษัทฯ จะวา่จ้าง MM เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel Manager) และใน

ส่วนของร้านอาหารภายในโรงแรมจะเป็นการซือ้แฟรนซ์ไชส์จากเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทําให้อาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกนัในส่วนของการบริหารร้านอาหารภายในโรงแรม เน่ืองจาก MM ใน
ฐานะของผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ดําเนินธุรกิจร้านอาหารเช่นเดียวกนั แม้ธุรกิจร้านอาหารใน
ครัง้นีจ้ะเป็นร้านอาหารภายในโรงแรม ซึง่มีลกัษณะแตกต่างจากร้านอาหารทัว่ไปของ MM ท่ีมีรูปแบบ
เป็นร้านอาหารในลกัษณะแมส (Mass) (เปิดหลายสาขาเพ่ือจบักลุ่มลกูค้าจํานวนมาก) แต่ก็สามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขนักนั หากในอนาคต MM มาเปิดร้านเกรฮาวด์ ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ
โรงแรมดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า จะมีโอกาสน้อยท่ี MM จะมาเปิดสาขา
ร้านอาหาร (เกรฮาวด์ หรือใช้แบรนด์อ่ืน) ในบริเวณดงักลา่วและเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจกนั เน่ืองจาก  
- MM และบริษัทฯ มีการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกนั โดยมีความประสงค์จะ

ร่วมกนัศึกษาแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีร้านอาหารอยู่ภายใน
โรงแรม และจ้าง MM ในการบริหาร แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจ และมีไม่มี
วตัถปุระสงค์ในการแข่งขนักนั 

- MM และบริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายปอ้งกนัการขดัแย้งผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิ MM เป็น
ผู้พิจารณาเสนอและโอกาสการบริการร้านอาหารและมีสิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) 
ตามหนังสือให้คํามั่น (Letter of Undertaking) ท่ีได้จัดทําร่วมกัน ซึ่ง MM มีความสนใจในธุรกิจ
โรงแรม  แต่เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูง จึงขอเข้ามามีบทบาทเป็นเพียงผู้ บริหาร (Hotel 
Operator) และบริษัทฯ มีบทบาทเป็นนกัลงทนุ 

- MM จะเป็นผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ซึ่งมีรายได้จากค่าแฟรนไชส์เป็นอัตราส่วนของ
ยอดขายจากผู้ รับสิทธิ (Franchisee) ซึ่งคือบริษัทฯ อยู่แล้ว ดงันัน้ หากมาเปิดร้านอาหารแข่ง จะ
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ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ค่าแฟรนไชส์ท่ีอาจลดลง ในขณะท่ีร้านอาหารท่ีเปิดใหม่ก็จะต้อง
แข่งขนักบัร้านอาหารในโรงแรม และสง่ผลเสียตอ่ร้านอาหารท่ีจะเปิดใหมด้่วยเช่นกนั 

- MM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นตวัแทนในคณะกรรมการของ MM 
เป็นจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อินทรานกุลู (ประธานกรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ 
MM) นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ (ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัทของทัง้
บริษัทฯ และ MM) และ นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ (กรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ MM) ทําให้
หากมีการพิจารณาเปิดร้านใหม่ในจงัหวดัภเูก็ต จะมีตวัแทนของบริษัทฯ ช่วยพิจารณาตดัสินใจ ซึ่ง
หากมีแผนธุรกิจ หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการทําธุรกิจแข่งขันกัน หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาไม่อนมุติัแผนการดงักลา่วได้ 
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน จะรักษาผลประโยชน์ของทัง้บริษัทฯ และ MM ให้สอดคล้องตามหลัก
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ MM 

 บริษัทฯ จะมีภาระหนีเ้งินกู้ และดอกเบีย้ท่ีเพิ่มมากขึน้ จาการกู้ เงินมาลงทุนก่อสร้างในโครงการ โดย
ภายหลังการเข้าทํารายการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
ประมาณ 0.70 เท่า จากเดิม 0.53 เท่า (ซึ่งต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือจากสถาบันการเงินใน
อดีตท่ีอตัราไม่เกิน 3.00 เท่า) และมีสดัส่วนเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพียง 0.57 เท่า จาก
เดิม 0.39 เทา่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ด้วยสดัสว่นเงินกู้และหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีต่ํา
กว่า 1 เท่าดังกล่าว ประกอบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดได้จาก
ธุรกิจปัจจบุนัได้ในแต่ละปี และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงแรมท่ีจะดําเนินงานในอนาคต เพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างตามแผนงานการลงทนุท่ีทยอยจ่ายในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ในอนาคต ทําให้บริษัทฯ ยงัมี
ความสามารถในการบริหารหนีเ้งินกู้  และดอกเบีย้ในการเข้าทํารายการในครัง้นีไ้ด้ โดยไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ความเส่ียงของการเข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากการอาจไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขในการตอ่สญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน และสิ่ง

ปลกูสร้างได้ตามเง่ือนไขท่ีต้องการ ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่า 30 ปี โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็
วา่ บริษัทฯ อาจเจรจาเพิ่มเติมกบัผู้ให้เช่า เพ่ือให้มีกรอบเง่ือนไขในการตอ่อายสุญัญาเม่ือครบ 30 ปี ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัง้สองฝ่าย และระบใุนสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง  

 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 
(MOU) ซึง่เป็นบนัทกึเพ่ือความเข้าใจระหวา่งคู่สญัญา ท่ียงัเป็นการร่วมกนัศกึษาการลงทนุ โดยยงัไม่มี
ลกัษณะเป็นสญัญา  และไม่มีสภาพบงัคบัระหว่างกัน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเง่ือนไขต่างๆ 
อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต หรืออาจมีการยกเลิก และบริษัทฯ ต้องคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมราย
ใหม่ ซึ่งจะทําให้มีความล่าช้าในขัน้ตอนการดําเนินการ และมีความเส่ียงท่ีจะเปิดบริการร้านอาหารได้
ทันภายในเดือนธันวาคม 2561 และ/หรือ โรงแรมตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 หรืออาจส่งผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และ
คดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายอ่ืนไว้ด้วย เพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไขและแผนการดําเนินงานกับ MM และ
เป็นทางเลือกเผ่ือในกรณีท่ีอาจไม่สามารถสรุปการร่วมมือกบั MM ได้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก MM เป็น
บริษัทย่อย การพิจารณาใดๆ บริษัทฯ จะตัดสินใจภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัสงูสดุ 
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 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงหาก บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ สง่ผล
ให้บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากต้นทุนค่าเช่าท่ีปรับสงูขึน้ จากเดิมท่ีต่ํากว่าราคาตลาด หรืออาจมีการ
ยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าและส่งผลให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถขายอาคารและสิ่งปลกูสร้างให้ผู้ ให้เช่าในราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชี และบวกเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 15 ของมลูคา่จากการลงทนุในทรัพย์สนินบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้างเสร็จ  ทัง้นี ้จะไมน่บัรวมทรัพย์สิน 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาแผนการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมใหม่อีกครัง้ ณ เวลานัน้ เพ่ือตดัสินใจว่าจะดําเนินธุรกิจต่อไป หรือเลิกกิจการและ
ขายทรัพย์สินให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ท่ีสนใจลงทนุต่อ เพ่ือมิได้เสียผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์ ณ เวลา
นัน้ อย่างไรก็ตาม การท่ีเง่ือนไขในสญัญาระบวุ่า บริษัทฯ จะสามารถขายสินทรัพย์สิ่งปลกูสร้างให้แก่
ผู้ ให้เช่าได้ท่ีราคาไม่ต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี พร้อมร้อยละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สิน
นบัตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอน
และเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ 
ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง) จะทําให้ตลอดสิทธิสญัญาการเช่า ไม่ว่าช่วงเวลาใด 
บริษัทฯจะได้รับเงินคืนประมาณ 40 ล้านบาท ตามแผนการลงทนุของโครงการของบริษัทฯ (ร้อยละ 15 
ของมลูคา่การลงทนุ 265 ล้านบาท (ไม่นบัรวมเคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน มลูค่าการลงทนุ 15 
ล้านบาท)  พร้อมราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย ณ เวลานัน้ จึงน่าจะทําให้ความ
เส่ียงของบริษัทฯ สว่นนีอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

ความเส่ียงของการลงทนุในโครงการโรงแรมบนท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยงัไม่เคยมี

ช่ือเสียงในการดําเนินงานมาก่อน อย่างไรก็ตาม  MM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีผู้ บริหาร 2 ท่าน ท่ี มี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ดงัท่ีระบใุนข้อ 3.2.1-4) และมีระยะเวลาในการเตรียมทีมงาน 
และทําการตลาด ตลอดจนมีการเปิดร้านอาหารช่ือ Old Town ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์แบรนด์เกร
ฮาวด์ คาฟ่ ซึ่งเป็น  แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดร้านอาหารก่อน
การเปิดโรงแรมถึง 2 ปี ทําให้เป็นจุดขายท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู้จักตําแหน่งของโรงแรม  และสามารถ
ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มาใช้บริการโรงแรมได้ตอ่ไปในอนาคต 

 บริษัทฯ  จะมีความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต โดยบริษัทฯ ได้เน้นกลุ่มลกูค้า
ไปท่ีชาวต่างชาติ ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถึงบน อย่างไรก็ตาม โรงแรมของโครงการมีจดุเด่น คือ เป็น
โรงแรมประเภทบติูคโฮเท็ลแห่งเดียวในย่านใจกลางเมืองภเูก็ต ซึง่ออกแบบโดย นายองอาจ สาตรพนัธุ์ 
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ ประกอบกับมีร้านอาหารภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ เป็นจุดขาย รวมทัง้มีจํานวน
ห้องเพียง 62 ห้อง ซึง่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ประกอบกบัจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัภเูก็ตท่ี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อุปสงค์ (Demand) ของหอังพกัปรับตวัเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
หากมีการวางแผนท่ีดีโครงการโรงแรมจะมีความสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้ 

 ความเส่ียงของการขออนมุติัก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารกบัหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ จะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจดัทํา EIA ซึง่มีประสบการณ์ และความชํานาญในการจดัทําเอกสาร 
และเตรียมข้อมูล รวมถึงการจัดทําประชาพิจารณ์ เพ่ือให้สามารถย่ืนผ่าน EIA ได้ตามระยะเวลาท่ี
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กําหนด ทัง้นี ้ตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ได้มีการเผ่ือระยะเวลาสําหรับการดําเนินการขอ
อนุมัติต่างๆ ไว้ด้วยแล้ว นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติ EIA บริษัทฯ ยังสามารถขอยกเลิก
สญัญาสิทธิการเช่า หรือปรับแก้สญัญาเป็นการเช่าท่ีดินสําหรับดําเนินเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าท่ีลดลงได้ โดยไม่มีค่าปรับใดๆ (หากดําเนินการเฉพาะร้านอาหารคาดว่าจะใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 1/3 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด หรือประมาณ 2 ไร่ 3 งาน) 

 ความเส่ียงจากต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ (Cost Overrun) และความล่าช้าของการ
ก่อสร้างโครงการ   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกําหนดงบ Contingency ไว้ประมาณ 12 ล้านบาท 
เผ่ือไว้สําหรับเหตกุารณ์ Cost Overrun ดงักล่าว (คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6 ของประมาณการ
ค่าก่อสร้าง 186 ล้านบาท) ทัง้นี ้เน่ืองจากปัจจุบัน ยงัอยู่ในกระบวนการออกแบบ และยังมิได้มีการ
กําหนดค่าใช้จ่ายอยา่งละเอียด (BOQ) รวมทัง้ ยงัมิได้คดัเลือกผู้ รับเหมา ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถปรับ
แบบ เพ่ือลดงานก่อสร้างให้อยู่ภายในงบประมาณค่าก่อสร้างท่ีกําหนดตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ความเส่ียงจากการขอสินเช่ือไม่ได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการพูดคุยรายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือและเง่ือนไขเบือ้งต้นกบัธนาคารไว้แล้ว โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทฯมีสดัส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในอดีตท่ีอตัราไม่เกิน 
3.00 เท่า นอกจากนี ้ในกรณี Worst Case Scenario ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินกู้ ได้ครบตามแผนท่ี
กําหนด หรือได้รับวงเงินบางส่วน (ไม่ครบ 330 ล้านบาท) บริษัทฯ จะยงัมีเงินสดคงเหลือ (ซึ่งตามงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีประมาณ 190 ล้านบาท) รวมทัง้ การก่อสร้างท่ีจะดําเนินการ
ในปี 2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงิน
ปันผลจากบริษัทย่อยในแต่ละปี (รวมกระแสเงินสดจากธุรกิจร้านอาหารท่ีจะเปิดดําเนินงานก่อน) เพ่ือ
นํามาใช้ในการก่อสร้างบางสว่นได้) 

 ความเส่ียงหากผู้บริหารของ MM ทัง้ 2 ท่านลาออก อย่างไรก็ตามผู้บริหารทัง้สองท่าน มีบทบาทเป็น
ผู้ช่วยในการสรรหาและให้คําแนะนํา ผู้บริหาร และทีมงานท่ีจะถูกคัดเลือกมาทําหน้าท่ีบริหาร และ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินธุรกิจช่วงแรกเท่านัน้ อีกทัง้หากใน
อนาคตผลการดําเนินงานของโรงแรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาเปล่ียน
ผู้บริหารโรงแรม เป็น Hotel Chain Manager รายอ่ืนได้ เน่ืองจากระยะเวลาสญัญาคาดว่าจะไม่เกิน 3 
ปี 

 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง 
 ความเส่ียงด้านกฎหมาย จากการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 

ข้อดีของการไมเ่ข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะไมมี่ภาระหนีเ้งินกู้  และดอกเบีย้ท่ีเพิ่มมากขึน้ และมีวงเงินคงเหลือกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้

ในการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
 ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการ

ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร 
 บริษัทฯ จะไมมี่ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการได้รับเง่ือนไขท่ีดีในการได้มาซึง่ท่ีดินท่ีมีทําเลท่ีดี  
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 บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการดําเนินโครงการในท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างท่ีมีศกัยภาพ ซึ่งอยู่ในทําเลเมือง
เก่า และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสําคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดัภเูก็ต 

ข้อดีในการทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยง เม่ือเทียบกบับคุคลภายนอก 
 สามารถเจรจาเง่ือนไขของสิทธิการเช่าได้มากกว่าทํากบับคุลภายนอก โดยได้เง่ือนไขท่ีดีกว่า และเกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ มีอตัราคา่เช่าท่ีต่ํากว่าราคาตลาด การยกเว้นคา่เช่าในปีแรก ซึง่เป็นช่วงการ
ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างโรงแรม ทําให้บริษัทฯ ยงัไม่มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ หรือการได้สทิธิ
ในการขอยกเลิกสญัญาได้โดยไม่มีค่าปรับหรือเปล่ียนเป็นการเช่าพืน้ท่ีเล็กลงสําหรับดดําเนินธุรกิจ
ร้านอาหารเทา่นัน้ หาก บริษัทฯ ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างโรงแรมไมผ่า่น  

 บริษัทฯ ยังไม่พบท่ีดินท่ีมีทําเล และขนาดใกล้เคียงกับท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นี  ้การเข้าทํา
รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนันี ้จงึเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เทา่ท่ีมีในปัจจบุนั  

ข้อด้อยในการทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยง เม่ือเทียบกบับคุคลภายนอก 
 อาจเกิดข้อสงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างไรก็ตาม ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ เง่ือนไขตา่งๆ ตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าสว่นใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ ดงัท่ีได้อธิบายไปในข้อ 5.2  และเหน็ว่าไมเ่ป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 

 มีความลา่ช้าในการเข้าทํารายการ เน่ืองจากต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ การเข้าทํารายการในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล  

 โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การท่ีบริษัทฯ เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงในครัง้นี  ้มีความ
เหมาะสมทัง้ด้านราคา เง่ือนไข และความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ และเห็นว่าการลงทนุในโครงการโรงแรมบน
ท่ีดิน ท่ีจะเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีความเป็นไปได้ โดยมีความเส่ียงตามท่ีสรุปไปข้างต้น อย่างไรก็
ตาม ในด้านการดําเนินธุรกิจโรงแรมซึ่งมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม โดยว่าจ้าง MM เป็นผู้บริหารนัน้ บริษัทฯ และ MM 
ควรมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจให้ชดัเจน เพ่ือมิให้เกิดการทําธุรกิจแข่งขนักนั และเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ผู้ถ ือห ุ้นควรลงมตอินุมัตริายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้  
 

ทัง้นีก้ารตดัสนิใจลงคะแนนเสียงอนมุติัในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในครัง้นีด้้วย เพ่ือใช้
ในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสมบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณา และให้ความเห็นข้างต้นด้วยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดย
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสําคญั 
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1. ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
1.1 ที่มาของการเข้าทาํรายการ  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะ
เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นระยะเวลา 30 ปี โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หน้าสํารวจ 
279 ตัง้อยูท่ี่ ถนนสตลู ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา คิดเป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้รวม 132.72 ล้านบาท กบันายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของ
บริษัทฯ และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (โดยนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 89,491,562 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.63 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ) (เม่ือรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 จะถือหุ้นรวมกนัใน
บริษัทฯ จํานวน 110,495,086 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ) ดงัท่ีจะอ้างอิงถึง ใน
ข้อ 1.3.2 และเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ (“รายการท่ี 1”) 

และดําเนินการปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม 4-5 ดาว ภายใต้ช่ือ 
โรงแรม House of Tin Baron จํานวน 62 ห้องพัก ซึ่งภายในโรงแรมจะมีร้านอาหารช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินงานภายใต้สญัญาแฟรนไชส์แบรนด์ เกรฮาวด์ คาเฟ่ โครงการนีมี้เงินลงทนุแบ่งเป็น เงินลงทนุในโรงแรมประมาณ 
250 ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคาร 170 ล้านบาท ค่าออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 30 ล้าน
บาท ค่างานระบบตกแต่ง และอปุกรณ์ 39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน 11 ล้านบาท) และ ร้านอาหารประมาณ 30 
ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคาร 10 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคาร 6 ล้านบาท ค่าออกแบบ และดําเนินการขอ
อนญุาตก่อสร้าง 7 ล้านบาท ค่างานระบบตกแต่ง และอปุกรณ์ 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน 1 ล้านบาท)  คิดเป็น
จํานวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 280 ล้านบาท (“รายการท่ี 2”) รวมมลูคา่การลงทนุในครัง้นีไ้มเ่กิน 412.72 ล้านบาท  

การลงทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) (“MM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 64.27 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว และไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ซึ่งมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเป็นผู้บริหารโครงการในครัง้นี ้สว่นร้านอาหารจะเข้าทําสญัญาแฟรนไชส์กบับริษัท เกน
ฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั (“GHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MM ท่ีถือหุ้นโดย MM ร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว เพ่ือให้
บริหารร้านอาหาร ซึ่งสญัญาทัง้ 2 สญัญาจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยบริษัทฯ จะมีบทบาทเป็นนกัลงทุน และช่วยดแูลด้าน
การบริหารอาคาร และสิง่ปลกูสร้าง (ลกัษณะเหมือนการบริหารอาคารคลงัสนิค้า และทา่เรือ) 
 

1.2 วัน  เดือน  ปี ที่เกดิรายการ  
บริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่มีกําหนดการ

ประชุมในวันท่ี 28 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการเข้าทําสัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(“รายการท่ี 1”) ได้ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และเร่ิมดําเนินการก่อสร้างร้านอาหารได้ภายในเดือนมกราคม 2561 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 และเร่ิมก่อสร้างโรมแรมได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 (“รายการท่ี 2”) 
คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563  
 

1.3 คู่สัญญา และความสัมพันธ์ท ี่เกี่ยวข้อง 
1.3.1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

รายการท่ี 1: การเข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ระยะเวลา 30 ปี ในจงัหวดัภเูก็ต  
ผู้ เช่า : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“SST” หรือ “บริษัทฯ”) 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั      หน้า 16/104 
 

ผู้ให้เช่า : นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ (บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ) 
รายการท่ี 2 : การปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม 
ผู้วา่จ้าง : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“SST” หรือ “บริษัทฯ”) 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง : ยงัมิได้ระบ ุโดยต้องไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงหรือมีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้

ถือหุ้น ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ 
 

1.3.2. ความสัมพันธ์  และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือห ุ้น  

(ร้อยละ) 
นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
- เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ 

89,491,562 19.63 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวสัด์ิ - คุส่มรส 13,143,572 2.88 
2. ด.ช. ศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 
3. ด.ช. ศภุเดช สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 

 รวม 110,495,086 24.24 

    

กลุม่ตระกลูสขุะนินทร์ท่านอ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางอินทิรา สขุะนินทร์ - มารดา 47,289,982 10.37 
2. นายศภุชยั สขุะนินทร์ - พ่ีชาย 47,928,147 10.51 
3. ด.ญ. ศิตา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 294,916 0.06 
4. ด.ญ. ศิภา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 291,286 0.06 
5. ด.ช. ศรุต สขุะนินทร์ - หลานชาย (บตุรชายของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 298,383 0.07 
6. นางสทุธิดา สขุะนินทร์ - คูส่มรสของนายศภุชยั สขุะนินทร์ 2,010,983 0.44 

 รวม 98,113,697 21.53 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่อ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. ตระกลูชินธรรมมิตร์ -   ตระกลูของลงุและน้า ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 95,015,808 20.85 
2. ตระกลูแต้มศิริชยั -   ตระกลูของปา้ ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์  17,825,042 3.91 
3. ตระกลูปัจฉิมสวสัด์ิ -   ตระกลู ของคูส่มรส ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 

    ไม่นบัรวม นางสาวกมลฤดี (บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258) 
14,330,227 3.14 

 รวม 127,171,077 27.90 
หมายเหต:ุ *  ข้อมลูตามทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2560  
 

ทัง้นี ้นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 อีกจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นางสาวกมลฤดี 
ปัจฉิมสวสัด์ิ (คู่สมรส) ด.ช. ศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ และ ด.ช. ศภุเดช สขุะนินทร์ (บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) ซึง่ถือหุ้นรวมกนั 
110,495,086 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.24 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ ถือเป็นบคุคลท่ีมีสว่นได้เสียกบัการ
เข้าทํารายการ (ตามมาตรา 258) และไมมี่สทิธิออกเสียงในวาระการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

นอกจากนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นกลุ่มตระกูลสุขะนินทร์ท่านอ่ืน และผู้ ถือหุ้ นใหญ่กลุ่มอ่ืนท่ีเป็นญาติกับนายศุภสิทธ์ิ         
สขุะนินทร์ ได้แก่ ตระกลูชินธรรมมิตร์ ตระกลูแต้มศิริชยั และตระกลูปัจฉิมสวสัด์ิ ซึ่งไม่ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในการเข้าทํา
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รายการนี ้เน่ืองจากมีการตดัสินใจท่ีอิสระจากนายศุภสิทธ์ิ และอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน จึงสามารถใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงในครัง้นีไ้ด้ 
 

1.4 ประเภท  และขนาดของรายการ  
บริษัทฯ จะลงนามในสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างเป็นระยะเวลา 30 ปี เพ่ือเช่าท่ีดินเนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 

งาน 31 ตารางวา พร้อมอาคารบ้านเด่ียว 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั จาก นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ (“รายการท่ี 1”) บนโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หน้าสํารวจ 279 ตัง้อยูท่ี่ ถนนสตลู ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต โดยมีคา่
เช่าตลอดสญัญา รวมทัง้สิน้ 132.72 ล้านบาท (“รายการท่ี 1”) 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ซึง่มี
ร้านอาหารภายในโรงแรม โดยมีเงินลงทนุในการก่อสร้างไม่เกิน 280 ล้านบาท (เงินลงทนุ แบ่งเป็น โรงแรมประมาณ 250 
ล้านบาท และ ร้านอาหารประมาณ 30 ล้านบาท รายละเอียดดงัข้อ 1.1) (“รายการท่ี 2”) รวมมลูคา่โครงการลงทนุในครัง้นี ้
ไมเ่กิน 412.72 ล้านบาท 
   

1.4.1. รายการได้มาซ ึ่งสนิทรัพย์  
 การเข้าทํารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไป ซึ่งเม่ือคํานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกําหนดโดยใช้มลูค่าสงูสดุท่ีคํานวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 (ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้
ในช่วง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการ) พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 7.81 
ของสินทรัพย์รวม ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 15  รายการดงักล่าวจึงอยู่ภายใต้อํานาจการ
อนมุติัของคณะกรรมการบริษัทฯ และไมเ่ข้าข่ายเป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  

 
การคํานวณขนาดของรายการท่ีจะได้มาซึง่สนิทรัพย์มีรายละเอียดดงันี ้
 ข้อมลูทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560)   

รายละเอ ียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม     5,284.30 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2,759.53 

หนีส้นิรวม 2,015.48 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  1,016.47 
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA)  (507.18) 

กําไรสทุธิ สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสลา่สดุ) 1/ (186.42) 
หมายเหต:ุ  1/คํานวณจากงบการเงินของระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถนุายน 2560 

 
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน  (หน่วย: ล้านบาท) 

สญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง รวม 30 ปี 132.72 
คา่ก่อสร้างอาคาร  186.00 

คา่ออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 37.00 
งานระบบ ตกแตง่ และอปุกรณ์ 45.00 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั      หน้า 18/104 
 

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน  (หน่วย: ล้านบาท) 

คา่ใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน (Contingency Expense) 12.00 
รวมทัง้สิน้  412.72 

 
 การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรียบเทียบ 
เกณฑ์ การคาํนวณ มูลค่า  

1. มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของบริษัทหรือสินทรัพย์ท่ีจะได้มา 
/NTA ของ SST 

ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการทําสญัญา
เช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง และก่อสร้างโรงแรม

และร้านอาหาร 
2. กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน  

(4 ไตรมาสลา่สดุ) 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน  

/ กําไรสทุธิของ SST 
ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการทําสญัญา
เช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง และก่อสร้างโรงแรม

และร้านอาหาร ยงัไม่มีการดําเนินงาน 
3. มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน มลูคา่ส่ิงตอบแทนทัง้หมด (412.72) 

 / สินทรัพย์รวมของ SST (5,284.30) 
7.81% 

4. มลูคา่หุ้นทนุท่ีบริษัทจดทะเบียนออก
เพ่ือชําระคา่สินทรัพย์ 

จํานวนหุ้นท่ี SST ออกเพ่ือชําระคา่สินค้า 
 / จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของ SST 

ไม่มีเน่ืองจากเป็นการทํา 
รายการด้วยเงินสด 

 

1.4.2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
นอกจากนี ้การเข้าทํารายการท่ี 1 ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีมลูค่า

ขนาดรายการ 132.72 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท และไม่มีรายการเก่ียวโยงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการนี ้
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
น้อยกวา่ศนูย์ (NTA เทา่กบั (507.18) ล้านบาท) จงึไมส่ามารถคํานวนสดัสว่นของ NTA ได้ บริษัทฯ จงึถือตามเกณฑ์ ซึง่สงู
กว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTAโดยบริษัทฯ ต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และจดัทํารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักลา่ว  

โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เพ่ืออนมุติัรายการดงักลา่ว 

 
 การคํานวณขนาดรายการเก่ียวโยง 

 การคาํนวณ มูลค่า  
มลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน (132.72) /  

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ SST (-507.18) 
ไมส่ามารถคํานวนได้เน่ืองจากมี 

NTA น้อยกวา่ศนูย์ 

 
1.5 รายละเอ ียดของสนิทรัพย์ และเงนิลงทุนท ี่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดของสนิทรัพย์ท่ีจะทําสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง เป็นระยะเวลา 30 ปี และเงินลงทนุท่ี
เก่ียวข้องมีรายละเอียดดงันี ้
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1.5.1. รายละเอ ียดสินทรัพย์ 
รายการท่ีดิน 
ประเภท : ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา (3,331 ตารางวา หรือ 13,324

ตารางเมตร) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หน้าสํารวจ 279  
ท่ีตัง้ : บ้านเลขท่ี 18 ถนน สตลู ตําบล ตลาดใหญ่ อําเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 
ลกัษณะทรัพย์สิน : ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง (อาคารบ้านพกัเด่ียวตกึ 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั) 
สภาพแวดล้อมทัว่ไป : สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปในบริเวณนี ้ส่วนใหญ่ได้รับการพฒันาประเภทพาณิชยกรรมและท่ี

พกัอาศยั 
ทางเข้า-ออก : ถนนสตูล เป็นถนนท่ีผ่านหน้าทรัพย์สิน มีพืน้ผิวของถนนเป็นแอสฟัลส์ขนาดความ   

กว้าง 10 เมตร 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ 
ภาระผกูพนั : ไมมี่ภาระผกูพนั 
ผงัเมือง : พืน้ท่ีสีแดง ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 
การเวนคืน : ทรัพย์สนิไมต่ัง้อยูใ่นแนวเวนคืน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2560)1/ 

หมายเหต:ุ 1/อ้างอิงจากกรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโดย UK และ CPM 
 

อาคาร 
ประเภท : บ้านพกัเด่ียว สงู 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั  
ลกัษณะทรัพย์สิน : คอนกรีตเสริมเหลก็  
ขนาดอาคาร : 821.00 ตารางเมตร (คิดเป็นสดัสว่นตอ่เนือ้ท่ีดินท่ีร้อยละ 6.16) 
การแบง่พืน้ท่ีใช้
ประโยชน์ 

: ชัน้ 1 - ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องนอน ห้องนํา้ ห้องครัว เฉลียง ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร 
จอดรถ สว่นโลง่หลงัคาคลมุ และลานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ชัน้ 2 - ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องนอน ห้องนํา้และระเบียง 

การใช้งานปัจจบุนั : ไมมี่ผู้อยูอ่าศยั (มีเพียงคนงานท่ีคอยดแูลอาคารและสวน) 
รูปแบบสถาปัตย์อาคาร : มาตรฐานทัว่ไป 
คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปานกลาง 
อายอุาคาร : 26 ปี 
สภาพอาคาร : ปานกลาง 
การดแูลบํารุงรักษา : มีการดแูลรักษาอยา่งตอ่เน่ือง  
โครงสร้างอาคาร              : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงหลงัคา                     : เหลก็ 
วสัดมุงุหลงัคา                 : กระเบือ้งลอน 
ฝา้เพดาน                        : กระเบือ้งแผน่เรียบ 
ผนงัและวสัดผิุว               : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี 
พืน้และวสัดปุผิูวพืน้         : กระเบือ้งเคลือบ ไม้ปาร์เก้ หินขดั 
ประต ู : บานไม้เนือ้แข็ง พีวีซี 
หน้าตา่ง   : บานไม้เนือ้แข็ง 
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ระเบียง/เฉลียง                 : คอนกรีตเสริมเหลก็ขดัหยาบ 
ห้องนํา้และสขุภณัฑ์         : โถส้วมแบบนัง่ยอง นํา้ราด โถส้วมแบบนัง่ราบชกัโครก  

อา่งล้างหน้าแบบตัง้บนเคาน์เตอร์ อา่งอาบนํา้ ฝักบวัอาบนํา้ 
   

โดยบริษัทฯ มีแผนจะก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรม รายละเอียดดงันี ้
โรงแรม   
รายละเอียด : โรงแรม 4-5 ดาว ภายใต้ช่ือ House of Tin Baron* เป็นอาคาร 2 ชัน้ มีห้องพกัจํานวน 62 

ห้อง มีบริการสนัทนาการ สระวา่ยนํา้ และสปา โดยจะดําเนินการก่อสร้างอาคารใหม ่
พืน้ท่ีอาคาร : ประมาณ 6,885 ตารางเมตร บนเนือ้ท่ีประมาณ 4.79 ไร่ หรือประมาณ 1,916 ตารางวา 
งบประมาณลงทนุ : ประมาณ 250 ล้านบาท (รวมคา่ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง) 
ร้านอาหาร    
รายละเอียด : ร้านอาหารภายในโรงแรม ช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะทําสญัญาแฟรนไชส์กบั GHC ซึง่

ประกอบด้วย 122 ท่ีนัง่ โดยจะปรับปรุงอาคารเก่าในท่ีดิน และก่อสร้างอาคารใหมเ่พิ่มเติม 
พืน้ท่ีอาคาร : ประมาณ 785 ตารางเมตร 
งบประมาณลงทนุ : ประมาณ 30 ล้านบาท (รวมคา่ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง) 
หมายเหต:ุ * ช่ือโรงแรม House of Tin Baron มิได้มีความเก่ียวข้องกบั House of Tin Baron Simon Patino ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ  

(Natural History Museum) ในประเทศโบลีเวีย และไม่มีปัญหาด้านกฎหมายในการใช้ช่ือนี ้โดยบริษัทฯ ตัง้ช่ือโรงแรมในโครงการ
นี ้ตามประวติัความเป็นมาของเมืองเก่าในจงัหวดัภเูก็ต ซึง่เดิมเป็นแหลง่ทําเหมืองดีบกุ (Tin) ของประเทศไทย 

 
1.5.2. หลักการในการลงบัญชีทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนในโครงการครัง้นี ้
บริษัทฯ ได้พิจารณาจดัประเภทสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างตามมาตรฐานการบญัชี (อ้างอิง: ฉบบั

ท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า) จากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้เป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน  (Operating Lease) เน่ืองจากสญัญา
ดงักล่าวไม่มีการโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ (ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างเดิมบนท่ีดิน) ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลา
ของสญัญาเช่า โดยบริษัทฯ จะมีการบนัทึกค่าเช่าเป็นรายเดือน (ค่าใช้จ่าย) ถัวเฉล่ียเท่ากันทุกๆ เดือน แบบวิธีเส้นตรง 
(Straight Line) เป็นระยะเวลา 30 ปี ในงบกําไรขาดทนุ และจะมีการบนัทึกสิ่งปลกูสร้างใหม่ท่ีจะก่อสร้างบนสิทธิการเช่า
เป็นทรัพย์สิน (Property Plant and Equipment : PPE) ในงบดลุ เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการดําเนินธุรกิจเอง และสามารถ
รับรู้ผลประกอบการท่ีเกิดขึน้ในงบกําไรขาดทนุ   

โดยสิง่ปลกูสร้างทัง้อาคารใหม ่และสว่นปรับปรุงอาคารเดิม (Renovation) (ไมร่วมอาคารเดิม) จะถกูบนัทกึ และ
คิดคา่เส่ือม ตามรายละเอียดดงันี ้

รายการ  ค่าเสื่อม (ปี) 
โรงแรม 
อาคารใหม่ ตามระยะเวลาคงเหลือของสทิธิการเช่า นบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้าง

เสร็จประมาณสิน้ปี 2563 (ระยะเวลาคา่เส่ือมประมาณ 27 ปี)   
คา่ออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง คิดรวมในคา่ก่อสร้างอาคาร และตดัคา่เส่ือมเช่นเดียวกบัอาคาร 
งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ 5-10 ปี 
ร้านอาหาร  
อาคารใหม่ ตามระยะเวลาคงเหลือของสทิธิการเช่า นบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้าง

เสร็จประมาณสิน้ปี 2561 (ระยะเวลาคา่เส่ือมประมาณ 29 ปี)   
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รายการ  ค่าเสื่อม (ปี) 
สว่นปรับปรุงอาคารเดิม (Renovation) ตามระยะเวลาคงเหลือของสทิธิการเช่า นบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้าง

เสร็จประมาณสิน้ปี 2561 (ระยะเวลาคา่เส่ือมประมาณ 29 ปี)   
คา่ออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง คิดรวมในคา่ก่อสร้างอาคาร และตดัคา่เส่ือมเช่นเดียวกบัอาคาร 
งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ 5-10 ปี 

 
ดังนัน้ เม่ือครบระยะเวลาของสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 ปี มูลค่าตามบัญชีของอาคารใหม่ของ

โรงแรม และร้านอาหาร และสว่นปรับปรุงอาคารเดิมของร้านอาหาร จะมีคา่เท่ากบัศนูย์ โดยหากบริษัทฯ สามารถตกลงต่อ
สญัญาสทิธิการเช่าได้ บริษัทฯ จะไมมี่ต้นทนุคา่เส่ือมราคาของทรัพย์สนิดงักลา่ว ยกเว้นมีการประเมินราคาทรัพย์สนิใหม ่

 
1.5.3. สถานที่ต ัง้และภาพประกอบสภาพสนิทรัพย์ 

 

ภาพมุมสูงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

 
 

 

House of Tin Baron 
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แผนผังท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 
ท่ีมา: รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ 

 

 
ภาพจาก DSI Map 
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แผนท่ีท่ีดิน 
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สภาพท่ัวไปถนนสตูล บริเวณผ่านหน้าท่ีตั้งทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า 

 

 
 

สภาพท่ัวไป บริเวณภายในทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า 
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1.5.4. โฉนดที่ดนิ 
 

 
 

ท่ีมา: บริษัทฯ  
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1.5.5. ภาพร่างโครงการ   

 
ท่ีมา: บริษัทฯ  
หมายเหต:ุ เป็นภาพร่างเบือ้งต้นท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

 

 
 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
 

Hotel 
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1.5.6. กาํหนดการในการขออนุญาตและก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร  

 
ขัน้ตอนการดําเนินการ เดือนท่ีคาดวา่จะเร่ิมดําเนินการ ระยะเวลา  

1) การลงนามในสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง เดือนตลุาคม 2560 1 เดือน 
2) การขออนญุาตก่อสร้าง/ตอ่เติมอาคารร้านอาหาร เดือนตลุาคม 2560 2-3 เดือน 
3) เร่ิมก่อสร้างร้านอาหาร เดือนมกราคม 2561  10-11 เดือน 
4) การขออนญุาตก่อสร้างโรงแรม เดือนมกราคม 2561 2-3 เดือน 
5) การจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (EIA) เดือนกรกฎาคม 2561 9-12 เดือน 
6) เร่ิมก่อสร้างโรงแรม เดือนกรกฎาคม 2562 12-18 เดือน 
7) ใบขออนญุาตประกอบกิจการโรงแรม เดือนเมษายน 2562 5 เดือน 
8) เปิดดําเนินการร้านอาหาร ภายในเดือนธนัวาคม 2561  
9) เปิดดําเนินการโรงแรม ภายในเดือนธนัวาคม 2563  

 
1.6. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 ร่างสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง (ข้อมลูลา่สดุเดือนสงิหาคม 2560) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญา
ได้ดงันี ้  
 

ลาํดับ หวัข้อ รายละเอ ียด 

    1 คูส่ญัญา ผู้ เช่า :  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“SST หรือ บริษัทฯ”) 
ผู้ให้เช่า :  นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ (บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) 

    2 ลกัษณะของสญัญา สญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน และส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดิน ระยะเวลา 30 ปี 
3 วนัท่ีลงนาม คาดวา่ภายในเดือนตลุาคม 2560 (เพ่ือจะได้เร่ิมย่ืนขออนญุาตก่อสร้างได้) 

4 ระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 
5 คา่เช่า  

ปีท่ี  คา่เช่าตอ่เดือน (บาท) คา่เช่าตอ่ปี (บาท) 
ปีท่ี 1 ยกเว้นคา่เช่า ยกเว้นคา่เช่า 

2 ถึง 3 220,000 2,640,000 
4 ถึง 6 250,000 3,000,000 
7 ถึง 9 300,000 3,600,000 

10 ถึง 12 320,000 3,840,000 
13 ถึง 15 350,000 4,200,000 
16 ถึง 18 400,000 4,800,000 
19 ถึง 21 420,000 5,040,000 
22 ถึง 24 450,000 5,400,000 
25 ถึง 27 500,000 6,000,000 
28 ถึง 30 550,000 6,600,000 

รวมค่าเช่าท ัง้หมด 132,720,000 
หมายเหต:ุ ไม่มีค่าหน้าดิน*  
* คา่หน้าดิน หมายถึง คา่เช่าลว่งหน้าหรือคา่เซ้ง (Upfront Fee) ท่ีผู้ ให้เช่าบางรายขอเก็บในวนัแรกท่ีทําสญัญา ซึง่
โดยทัว่ไปอาจคิดเป็นสดัสว่นตัง้แตร้่อยละ 10 – 30 ของมลูคา่เช่าท่ีดินทัง้หมด และบางรายอ่ืนเรียกคา่หน้าดินสงูถึง
ร้อยละ 70 – 80 ของมลูคา่เช่าท่ีดินทัง้หมด (ท่ีมา: สอบถามจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ) 
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ลาํดับ หวัข้อ รายละเอ ียด 

6 เง่ือนไขการยกเลิก  หากผู้ เช่าผิดนดัชําระค่าเช่า เกินกว่า 2 เดือน โดยปราศจากเหตสุดุวิสยั และผู้ ให้เช่าได้ส่งคําบอกกล่าวด้วยวาจา
หรือทําเป็นหนงัสือแจ้งผู้ เช่าแล้ว แต่ผู้ เช่ายงัเพิกเฉย หรือไม่แก้ไขเหตผิุดนดัดงักล่าวภายในระยะเวลาอนัสมควร
แล้ว ให้ถือว่าเป็นเหตุของการผิดสัญญา และฝ่ายผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อน
กําหนดตามสญัญาเช่า และผู้ เช่าต้องเสียดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผู้ เช่าผิดนดัชําระหนีต้าม
สญัญาให้แก่ผู้ ให้เช่า 

 หากผู้ เช่าไม่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างโรงแรม จากการย่ืนผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ผู้ เช่า
สามารถขอยกเลิกสญัญาเช่า หรือปรับเปล่ียนสญัญาเช่าเหลือเพียงการเช่าพืน้ท่ี เพ่ือก่อสร้างร้านอาหารได้ ทัง้นี ้
ผู้ให้เช่าตกลงคิดค่าเช่าตามสดัสว่นพืน้ท่ีท่ีจะใช้ก่อสร้างร้านอาหารตามอตัราค่าเช่าต่อไร่ตามเดิมท่ีกําหนดไว้ โดย
ไม่มีค่าปรับใดๆ (หากดําเนินการเฉพาะร้านอาหารคาดว่าจะใช้พืน้ท่ีประมาณ 1/3 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด หรือ
ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน) 

 หากผู้ เช่ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่  ผู้ ให้เช่ามีสิทธิปรับอตัราคา่เช่าใหม่ในอตัรา
ท่ีเท่ากบัราคาตลาด ณ เวลานัน้  โดยอ้างอิงกบัค่าเฉล่ียของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้โดยไม่ถือว่าผู้ ให้เช่าผิดสญัญาและผู้ เช่าจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ ให้เช่า ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิบอกขายส่ิงปลกู
สร้างและอาคารท่ียงัใช้งานได้ให้กบัผู้ ให้เช่า ซึง่ผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ี
ตกลงซือ้ขาย และบวกเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สินนับตัง้แต่วันท่ีก่อสร้าง
เสร็จ  (ทัง้นี  ้จะไม่นับรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้าย
ออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลกู
สร้าง) 

7 เง่ือนไขการตอ่สญัญา  หากผู้ เช่าต้องการต่ออายสุญัญาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้ เช่าต่ออายสุญัญาการเช่าต่อไปได้ ตามรายละเอียด
และเง่ือนไขท่ีจะตกลงเห็นชอบร่วมกันต่อไป (ณ ช่วงเวลาท่ีจะหมดสญัญาสิทธิการเช่าในปีท่ี 30) โดยผู้ เช่าต้อง
แจ้งความประสงค์ขอต่ออายสุญัญาเช่าให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเช่า  

8 เง่ือนไขอ่ืน  ภายหลงัสิน้สดุสญัญา หากไม่มีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป  สิ่งปลกูสร้างใดๆ อนัมีลกัษณะยึด ติด ตรึง ตรากบั
ท่ีดินท่ีเช่า ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ “สถานท่ีเช่า” ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ 

 คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะโอนสิทธิการเช่า “สถานท่ีเช่า” ตามสญัญาฉบบันีท้ัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่ผู้ อ่ืนไม่ได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เสียก่อน 

9 ภาษี  ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ ภาษีอ่ืนๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเน่ืองด้วยหรือท่ี
เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า ยกเว้นภาระภาษีเงินได้ของผู้ให้เช่า 

 ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ามีหน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) 

 
1.7.  แหล่งท ี่มาของเงนิท ุน 

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างคาดว่าจะมาจากกู้ ระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน ส่วนแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการจะมาจากเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการพฒันา
โครงการ 

จํานวน (ล้านบาท) เง่ือนไขท่ีกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

เงืนกู้ ยืมสถาบนัการเงินระยะสัน้ 60.00 ไมมี่ 
เงืนกู้ ยืมสถาบนัการเงินระยะยาว 270.00 ไมมี่ 

รวมทัง้สิน้  330.00  
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ จะมีแหลง่เงินทนุเพียงพอสําหรับการเข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้างในครัง้นี ้เน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีมีการชําระเป็นรายเดือนเท่านัน้ ในจํานวนท่ีไม่สงูมากคือ ระหว่างเดือนละ 
220,000 (ปีท่ี 2-3) และปรับเพิ่มขึน้จนถึงเดือนละ 550,000 บาทในปีท่ี 28 - 30 โดยได้รับยกเว้นค่าเช่าในปีแรก ดังนัน้ 
เม่ือร้านอาหารภายในโรงแรมเร่ิมเปิดดําเนินงานภายหลงัก่อสร้างประมาณ 1 ปี บริษัทฯ จะเร่ิมมีกระแสเงินสดเพ่ือมาชําระ
ค่าเช่าในปีท่ี 2 (ปีแรกท่ีเร่ิมจ่ายค่าเช่า) และหลังจากธุรกิจโรงแรมเร่ิมดําเนินงานช่วงต้นปี 2564 ก็จะมีกระแสเงินสด
เพิ่มขึน้ เพ่ือชําระคา่เช่าและเงินกู้ ในปีตอ่ไป (รายละเอียดในข้อ 4.1 ตารางประมานการทางการเงินของโครงการ) 

ในส่วนการก่อสร้างจะแบ่งโครงการลงทุนเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก (ปี 2561) เป็นการปรับปรุงอาคารเดิม
พร้อมก่อสร้างอาคารใหม่สําหรับร้านอาหารภายในโรงแรม ซึง่ใช้เงินลงทนุรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ สามารถใช้เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามแผน หรืออาจใช้กระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ โดย
หลงัจากเร่ิมเปิดดําเนินกิจการร้านอาหารในปี 2562 บริษัทฯ ก็จะมีกระแสเงินสดเพ่ือใช้หมนุเวียนในธุรกิจ เพ่ือนํามาจ่าย
เงินกู้ ระยะสัน้ และจ่ายค่าเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการลงทุนก่อสร้างโรงแรมในช่วงท่ี 2 จะเร่ิมประมาณปลายปี 
2562 บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการทยอยจ่ายเงินคา่ก่อสร้างอีกประมาณ 12 – 18 เดือน โดยบริษัทฯ จะใช้วงเงินกู้ ท่ีเหลือ  

ซึ่งเม่ือพิจารณามลูค่าเงินกู้  270 ล้านบาท สําหรับการลงทนุก่อสร้าง และวงเงินกู้ ระยะสัน้อีก 60 ล้านบาท รวม 
330 ล้านบาท จะมีมลูค่าเพียงประมาณร้อยละ 6 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และจะส่งผลให้ภายหลงัการเข้าทํา
รายการ สดัสว่นของหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 
จะเพิ่มขึน้เป็น 0.70 เท่า จากเดิม 0.53 เท่า (ซึง่ต่ํากวา่เง่ือนไขในการอนมุติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในอดีตท่ีอตัราไมเ่กิน 
3.00 เท่า จึงไม่สง่ผลกระทบต่อการเข้าทํารายการในครัง้นี)้ และมีสดัสว่นเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้เป็น 
0.57 เท่า จากเดิม 0.39 เท่า เท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในอนาคต ประกอบกบัการชําระเงินกู้ตาม
กําหนด สดัส่วนดังกล่าวจะทยอยลดลง (เบือ้งต้นตามท่ีบริษัทฯ เจรจากับธนาคาร คาดว่าจะได้ระยะเวลาการชําระคืน
เงินกู้ประมาณ 8 ปี และอตัราดอกเบีย้ประมาณระหวา่งร้อยละ MLR ลบ (0.5 - 1.5%)) ตอ่ปี 

โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ด้วยสดัสว่นเงินกู้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ียงัต่ํากว่า 1 เท่า ภายหลงัการกู้
เงินในโครงการนี ้ประกอบกบัฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดได้จากธุรกิจปัจจบุนัได้ในแต่ละปี 
และธุรกิจโรงแรมท่ีจะดําเนินงานในอนาคต เพ่ือใช้ในการก่อสร้างตามแผนงานการลงทุนท่ีทยอยจ่ายในระยะเวลา
ประมาณ 1-3 ปี ในอนาคต ทําให้บริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารหนีเ้งินกู้  และดอกเบีย้ในการเข้าทํารายการใน
ครัง้นีไ้ด้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ในกรณี Worst Case Scenario ท่ีบริษัทฯ ไม่
สามารถหาเงินกู้ ได้ครบตามแผนท่ีกําหนด หรือได้รับวงเงินบางสว่น (ไมค่รบ 330 ล้านบาท) บริษัทฯ จะยงัมีเงินสดคงเหลือ 
(ซึ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีประมาณ 190 ล้านบาท) รวมทัง้ การก่อสร้างท่ีจะดําเนินการในปี 
2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลจากบริษัทย่อยใน
แตล่ะปี (รวมกระแสเงินสดจากธุรกิจร้านอาหารท่ีจะเปิดดําเนินงานก่อน) เพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้างบางสว่นได้ 
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2. ข้อมูลของบริษัท  ทรัพย์ศรีไทย จาํกัด (มหาชน)   

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
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3. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ  

 
3.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าทาํรายการ  

บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม 
ซึง่เป็นธุรกิจท่ีต่อยอดจากธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ และบริษัทยอ่ย คือ MM ซึง่ดําเนิน 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําหรับรูป โดยบริษัทฯ จะจ้าง MM เป็นผู้บริหารโรงแรมสําหรับโครงการนี ้และ
จะทําสญัญาแฟรนไชส์กบั GHC เจ้าของแบรนด์เกรฮาวด์ คาเฟ่ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ MM บริษัทฯ จงึได้เจรจากบันายศภุ
สิทธ์ิ สขุะนินทร์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในการทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยจะได้รับสิทธิ
การเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี (และมีสิทธิในการต่ออายุการเช่าโดยต้องมีการตกลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเห็นชอบ
ร่วมกนัต่อไป) บนท่ีดิน เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา บนถนนสตลู จงัหวดัภเูก็ต โดยบริษัทฯ เลง็เห็นว่า ภเูก็ตเป็นจงัหวดั
ท่ีมีแนวโน้มการท่องเท่ียวเติบโตต่อเน่ือง จากจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว
ทางทะเล ศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจนงานเทศกาลประเพณีประจําปี และพิจารณาทําเลตัง้ของท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการ 
วา่มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นโรงแรมและร้านอาหาร เน่ืองจากมีทําเลท่ีตัง้อยู่ในบริเวณเมืองเก่า ซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ี
สําคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ และคนไทยท่ีช่ืนชอบใน
สถาปัตยกรรม และบรรยากาศเก่าแก่ของเมืองภเูก็ต 

 นอกจากนี ้จงัหวดัภเูก็ตยงัมีโครงการขยายสนามบินนานาชาติภเูก็ต ระยะท่ี 3 เพ่ือเพิ่มการรองรับผู้ โดยสารเพิ่ม
จากเดิม 12.5 ล้านคน เป็น 18 ล้านคน และโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Monorail) ท่านุ่น-สนามบิน-ห้าแยกฉลอง ด้วย
งบประมาณลงทุน 23,499 ล้านบาท เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร มี 23 สถานี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563 ทําให้
แนวโน้มจํานวนนกัท่องเท่ียวในอนาคตของจงัหวดัภูเก็ตน่าจะเพ่ิมขึน้อีกจากปัจจบุนั ดงัจะเห็นได้จากข้อมลูนกัท่องเท่ียง
จากกรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยปี 2554 – 2559 ท่ีมีทิศทางเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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3.2 ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ  

3.2.1 ข้อดีของการเข้าทาํรายการ  
1) ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินมีศกัยภาพในการพฒันาโรงแรม 
ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง เหมาะสมในการพฒันาโรงแรมและร้านอาหาร เน่ืองจากมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่ 

(8 ไร่) ซึง่มีการถมและพฒันาท่ีดินแล้ว และมีอาคารบ้านเดิมซึง่สามารถปรับปรุงเพ่ือใช้งานได้ โดยมีท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณเมือง
เก่า (Old Town) บนถนนสตลู ใกล้ถนนดีบุก และถนนเยาวราช รวมทัง้ใกล้ท่ีว่าการอําเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งบริเวณดงักล่าว
อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีสิ่งอํานวยความสะดวก และเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและศาสนาท่ีมี
ช่ือเสียง โดยตลอดเส้นทางในเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวจะได้พบกบัความสวยงามของอาคารเก่าแก่หลายแห่งในสไตล์ ชิโน
โปรตกีุส พร้อมภาพสตรีทอาร์ทตลอดริมถนน รับรู้วฒันธรรมผ่านรสชาติผ่านทางอาหารจากจีน ไทย มสุลิม ท่ีผสมผสาน
กันได้อย่างลงตัว ส่วนช่วงเวลาค่ําจะมีตลาดนัดกลางคืน ในบรรยากาศเฉพาะตัวในกลิ่นอายของเมืองเก่า ดังนัน้ จาก
ภาพรวมทัง้หมดนี ้ทําให้เมืองเก่าถือเป็นอีกแหลง่ท่องเท่ียวสําคญัในจงัหวดัภเูก็ต (นอกเหนือจากแหลง่ท่องเท่ียวริมทะเล) 
ท่ีทําให้นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวตา่งชาตินิยมเดินทางมาทอ่งเท่ียวเป็นจํานวนมาก 

 
แผนท่ีเมืองเก่า 

 
 

2) เง่ือนไขสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างมีเฉพาะคา่เช่ารายปี ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องใช้เงินลงทนุ
จํานวนมากกบัการซือ้ท่ีดิน หรือต้องเสียคา่หน้าดิน (Upfront) ในปีแรก 

ตามเง่ือนไขในสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 30 ปี ในครัง้นี ้มีการกําหนดค่าเช่ารายปี
เพียง 29 ปี เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการยกเว้นค่าเช่าในปีแรก (ซึ่งเป็นปีท่ีจะมีการย่ืนขออนญุาตก่อสร้าง และขออนญุาต
เร่ืองการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม (EIA)) ทําให้บริษัทฯ มีเพียงภาระค่าเช่าเป็นรายเดือน (ปีละประมาณ 2.64 - 

ที่ดนิท ี่จะเข้าทาํรายการ  
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6.60 ล้านบาท) ดงันัน้ บริษัทฯ จะสามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินธุรกิจโรงแรมในแต่ละปีมาชําระค่าเช่า
ดงักล่าวได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมากในปีแรกก่อนการก่อสร้างและเร่ิมดําเนินธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกบัการเข้า
ซือ้ท่ีดินหรือต้องเสียค่าหน้าดิน (Upfront Fee หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า ท่ีผู้ ให้เช่าบางรายขอเก็บในวันแรกท่ีทําสัญญา ซึ่ง
โดยทัว่ไปอาจคิดเป็นสดัสว่นตัง้แต่ร้อยละ 10 – 30 ของมลูค่าเช่าท่ีดินทัง้หมด และบางรายอ่ืนเรียกค่าหน้าดินสงูถึงร้อยละ 
70 – 80 ของมลูคา่เช่าท่ีดินทัง้หมด*) 
หมายเหต:ุ *สดัสว่นคา่หน้าดินท่ีกําหนดทัว่ไป สอบถามจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

 
 สรุปรายละเอียดคา่เช่าตามสญัญาสทิธิการเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 
ปีท่ี  คา่เช่าตอ่เดือน  คา่เช่าตอ่ปี 
ปีท่ี 1 ยกเว้นคา่เช่า ยกเว้นคา่เช่า 

2 ถึง 3 220,000 2,640,000 
4 ถึง 6 250,000 3,000,000 
7 ถึง 9 300,000 3,600,000 

10 ถึง 12 320,000 3,840,000 
13 ถึง 15 350,000 4,200,000 
16 ถึง 18 400,000 4,800,000 
19 ถึง 21 420,000 5,040,000 
22 ถึง 24 450,000 5,400,000 
25 ถึง 27 500,000 6,000,000 
28 ถึง 30 550,000 6,600,000 

รวมค่าเช่าท ัง้หมด 132,720,000 

 
นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณหามลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่ารวมตามร่างสญัญาสิทธิการเช่า

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีอัตราส่วนลดระหว่างร้อยละ  6 - 10 ต่อปี  (อ้างอิงจาก  อัตราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีสรุปโดยมลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้ ณ วนัท่ี 22 มกราคม 
2560 ท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10 ต่อปี) เปรียบเทียบกับราคาประเมินการเช่า และราคาประเมินท่ีดินสําหรับซือ้ขาย ซึ่ง
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตลอดระยะเวลาสญัญาสิทธิการเช่า จะสะท้อนให้เห็นถึงมลูค่ารวมของค่าเช่า หากบริษัทฯ ต้อง
ชําระครัง้เดียวในปีแรกท่ีเข้าทําสญัญา โดยจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าปัจจุบันระหว่าง 31.9 – 51.7 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าราคา
ประเมินท่ีดินหากซือ้ขายในราคาตลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 197.8 – 222.8 ล้านบาท และราคาประเมินท่ีดินราชการซึ่งเท่ากับ 
94.3 ล้านบาท (ดงัท่ีจะอ้างถึงต่อไปในข้อ 4.1 หวัข้อสรุปการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 ราย) 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทํารายการสิทธิการเช่าระยะยาว จะช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ 
จากการต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมากในตอนเร่ิมต้นโครงการได้ (ดงัท่ีจะอ้างถึงต่อไปในข้อ 4.1 หวัข้อ ความเหมาะสมด้าน
ราคาของสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง) 

 
3) บริษัทย่อยคือ MM มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และ

ร้านอาหาร 
ในการดําเนินโครงการโรงแรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีบทบาทเป็นนกัลงทนุในการเข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน

และสิ่งปลกูสร้าง และดูแลการก่อสร้างอาคาร โดยจะว่าจ้าง MM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 64.27 ของ
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จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel Manager) รวมทัง้เข้าทําสญัญาแฟรนไชส์กบั GHC เพ่ือดําเนินธุรกิจ
ร้านอาหารภายในโรงแรมช่ือ Old Town ภายใต้แบรนด์ Greyhound Café   

โดยการบริหารร้านอาหารเป็นการดําเนินธุรกิจหลกัของ MM ท่ีมีความชํานาญอยู่แล้ว กล่าวคือ มีการดําเนิน
ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้ช่ือ Greyhound Café, Another-hound Café และครัวเอ็ม ซึ่งมีสาขาท่ีบริหารเอง
รวม 18 สาขา และมีการบริหารผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศอีก 11 สาขา รวมทัง้ บริหารธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมภายใต้สทิธิแฟรนไชส์  Dunkin' Donuts, Au Bon Pain และ Baskin Robbins ซึง่มีสาขารวม 439 สาขา  

ในส่วนการบริหารโรงแรม MM มีผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 
คุณนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และคุณนบเกล้า ตระกูลปาน โดยจะมีบทบาทเป็นผู้ ช่วยในการสรรหาและให้คําแนะนํา 
ผู้บริหาร และทีมงานท่ีจะถกูคดัเลือกมาทําหน้าท่ีบริหาร และดําเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือ โรงแรม House of 
Tin Baron  สรุปประวติัของผู้บริหารของ MM ได้ดงันี ้ 

1. คุณนาดมิ ซาเวียร์  ซาลฮานี 
ตําแหน่ง:   ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ MM 
คณุวฒิุทางการศกึษา : 

 มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา ในสาขาการบริหารและการจดัการโรงแรม  
ประสบการณ์ทํางาน : 

 มีประสบการณ์กวา่ 30 ปี เก่ียวกบัการบริหารและจดัการโรงแรมและธุรกิจอาหาร สรุปได้ดงันี ้ 
 โรงแรม รายาวดี รีสอร์ต กระบ่ี 
 โรงแรมในเครือ IHG (กลุม่อินเตอร์คอนติเนนตลั) ได้แก่ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ ภเูก็ต และ 

โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ บาหลี 
 โรงแรม ราโรตองกา รีสอร์ต หมูเ่กาะคกุ นิวซีแลนด์ 
 โรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนั กรุงเทพฯ 
 โรงแรมในเครือไฮแอต ได้แก่ โรงแรมไฮแอต เซน็ทรัลพลาซา่ และโรงแรมไฮแอตออคิด 

เชียงใหม่ 
 

2.    คุณนบเกล้า ตระกูลปาน  
ตําแหน่ง:   รองประธานฝ่ายการบริหารและวางแผนประสทิธิภาพในการทํางาน ของ MM 
คณุวฒิุทางการศกึษา : 

 ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในสาขา การจัดการโรงแรม
ระหวา่งประเทศ  

ประสบการณ์ทํางาน : 
 มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานประเภทโรงแรม และรีสอร์ท มากกวา่ 20 ปี  โดยเร่ิม

งานกบัโรงแรมแลนด์มาร์คในปี พ.ศ. 2540 และโรงแรมอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 โรงแรมในเครือแอคคอร์ ได้แก่ โซฟีเทล เซ็นทรัล หวัหิน 
 โรงแรม ฮิลตนั หวัหิน สปาแอนด์รีสอร์ท 
 ประสบการณ์ 10 ปี ท่ีประเทศออสเตรเลีย ในโรงแรมหลายแหง่ เช่น ฮิลตนั, ไฮแอท รีเจน

ซ่ี, โนโวเทล และโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
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 โรงแรมในเครือสตาร์วดู ได้แก่ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท, โรงแรมเซนต์รีจีส, โรงแรม 
เวสทิน สเิหร่ เบย์ ภเูก็ต, โรงแรม เชอราตนั โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น, โรงแรมอลอฟท์ 
กรุงเทพฯ - สขุมุวิท 11 

 โรงแรมในเครือ IHG (กลุม่อินเตอร์คอนติเนนตลั)  
 

4) เป็นการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
การเข้าทํารายการในครัง้นี ้เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจให้กบับริษัทฯ 

ได้ จากปัจจบุนั (ตามแบบ 56-1 ปี 2559 ของบริษัทฯ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งท่ีมาของรายได้จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 
ธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10 ของรายได้รวม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
81 ของรายได้รวม และ ธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูปคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวม นอกนัน้เป็นรายได้อ่ืนคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 4 ของรายได้รวม โดยหากมีการดําเนินโครงการนี ้บริษัทฯ จะมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้มาประมาณ 
144 ล้านบาท (แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมประมาณ 82 ล้านบาท และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมประมาณ 58 ล้านบาท) และ
สง่ผลให้สดัสว่นรายได้ในธุรกิจเปล่ียนแปลงไปโดยประมาณดงันี ้

ประเภทธรุกิจ โครงสร้างรายได้ ณ 
สิน้ปี 2559 

สดัสว่นรายได้ โครงสร้างรายได้
โดยประมาณหลงัมี
ธรุกิจโรงแรม* 

สดัสว่นรายได้หลงัมี
ธรุกิจโรงแรม 

1. ธรุกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ 325 10.11% 325 9.69% 
2. ธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,708 84.26% 2,766 82.47% 
3. ธรุกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 181 5.63% 181 5.40% 
4. ธรุกิจโรงแรมท่ีภเูก็ต - - 82 2.44% 
รวม 3,214 100.00% 3,354 100.00% 

หมายเหต:ุ อ้างอิงจากรายได้ตอ่ปีโดยประมาณเฉล่ีย 5 ปีแรก ตามประมาณการ ซึง่มี Occupancy Rate ระหว่างร้อยละ 50 – 70  ของจํานวน
ห้องทัง้หมด (ดงัท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไปในข้อ 4.2.1.1.1 หวัข้อ อตัราการเข้าพกัเฉล่ีย) โดยประมาณการรายได้จากร้านอาหาร Old Town ท่ีจะเปิด
ภายในโรงแรมจะนําไปรวมในธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
3.2.2 ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ  
1) อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การลงทนุในโครงการโรงแรมของบริษัทฯ จะว่าจ้าง MM เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel Manager) และในสว่นของ

ร้านอาหารภายในโรงแรมจะเป็นการซือ้แฟรนซ์ไชส์จากเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทําให้อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกนัในส่วนของการบริหารร้านอาหารภายในโรงแรม เน่ืองจาก MM ในฐานะของผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor)  
ดําเนินธุรกิจร้านอาหารเช่นเดียวกนั แม้ธุรกิจร้านอาหารในครัง้นีจ้ะเป็นร้านอาหารภายในโรงแรม ซึ่งมีลกัษณะแตกต่าง
จากร้านอาหารทั่วไปของ MM ท่ีมีรูปแบบเป็นร้านอาหารในลักษณะแมส (Mass) (เปิดหลายสาขาเพ่ือจับกลุ่มลูกค้า
จํานวนมาก) แต่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขันกัน หากในอนาคต MM มาเปิดร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการโรงแรมดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า จะมีโอกาสน้อยท่ี MM จะมาเปิดสาขาร้านอาหาร (เกร
ฮาวด์ หรือใช้แบรนด์อ่ืน) ในบริเวณดงักลา่วและเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจกนั เน่ืองจาก  

 MM และบริษัทฯ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) โดยมีความประสงค์จะ
ร่วมกนัศึกษาแผนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม 
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โดยการจ้าง MM ในการบริหาร แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกนัในการดําเนินธุรกิจ และมีไม่มีวตัถปุระสงค์ใน
การแข่งขนักนั  

 MM และบริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิ MM เป็นผู้
พิจารณาเสนอและโอกาสการบริการร้านอาหารและมีสิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) ตามหนงัสือ
ให้คํามั่น (Letter of Undertaking) ท่ีได้จัดทําร่วมกัน ซึ่งในเบือ้งต้น MM มีความสนใจในธุรกิจโรงแรม แต่
เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงู จึงขอเข้ามามีบทบาทเป็นเพียงผู้บริหารเท่านัน้ (Hotel Operator) ในขณะท่ี
บริษัทฯ มีบทบาทเป็นผู้ ลงทุน ตามท่ีร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ใน MOU ส่วนธุรกิจร้านอาหารภายใน
โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมทัว่ไปท่ีต้องมีร้านอาหาร เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กบัตวัโรงแรมเอง ซึ่ง 
MM ก็มีความประสงค์ท่ีจะร่วมบริหารด้วยโดยให้สิทธิแฟรนไชส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ มิได้มีนโยบายท่ีจะเปิด
ร้านอาหารในลกัษณะเดียวกบั MM ในอนาคต  

 MM จะเป็นผู้ ให้สทิธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ซึง่มีรายได้จากคา่แฟรนไชส์เป็นอตัราสว่นของยอดขายจากผู้ รับ
สิทธิ (Franchisee) ซึ่งคือบริษัทฯ อยู่แล้ว ดงันัน้ หากมาเปิดร้านอาหารแข่งขนั จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ค่าแฟรนไชส์ท่ีอาจลดลง ในขณะท่ีร้านอาหารท่ีเปิดใหม่ก็จะต้องแข่งขนักบัร้านอาหารในโรงแรม และ
สง่ผลเสียตอ่ร้านอาหารท่ีจะเปิดใหมด้่วยเช่นกนั 

 MM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นตวัแทนในคณะกรรมการของ MM เป็นจํานวน 
3 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อินทรานกุลู (ประธานกรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ MM) นายศภุสิทธ์ิ สขุะ
นินทร์ (ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ MM) และ นาย ปิลญั
ชยั ประดบัพงศ์ (กรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ MM) (ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้
หากมีการพิจารณาเปิดร้านใหมใ่นจงัหวดัภเูก็ต จะมีตวัแทนของบริษัทฯ ช่วยพิจารณาตดัสนิใจ ซึง่หากมีแผน
ธุรกิจ หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการทําธุรกิจแข่งขนักัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาไม่อนมุติัแผนการดงักล่าวได้ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน จะรักษา
ผลประโยชน์ของทัง้บริษัทฯ และ MM ให้สอดคล้องตามหลกันโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
และ MM 

  
ทัง้นี ้สามารถสรุปบทบาทของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในการดําเนินโครงการนีไ้ด้ดงันี ้

ลกัษณะงาน ผู้ รับผิดชอบ / ดําเนินการ 
1. การขออนญุาตก่อสร้าง และก่อสร้างอาคาร (คดัเลือกผู้ รับเหมา) SST 
2. การบริหารงานของโรงแรม MM 
3. การบริหารงานของร้านอาหารภายในโรงแรม และห้องครัว GHC 
4. การดแูลรักษาอาคารภายหลงัก่อสร้างเสร็จ SST 

 
นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างบริหาร กับข้อเสนอจ้างบริหารของผู้

รับจ้างบริหารโรงแรมรายอ่ืน และค่าธรรมเนียมตามเง่ือนไขหลกัของสญัญาแฟรนไชส์กับ GHC กับสญัญาแฟรนไชส์ท่ี 
GHC ให้กับผู้ รับสิทธิรายอ่ืนแล้ว พบว่ามีระดับราคาใกล้เคียงกัน และสามารถแข่งขันได้ โดยไม่เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และ MM 
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2) บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึน้จากเงินกู้ ในการลงทนุก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร  
ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงแรมบนสิทธิการเช่าท่ีดินนี ้บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือ

เป็นแหล่งเงินทนุในการก่อสร้าง เป็นจํานวนเงินรวม 330 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างในปี 2561 - 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มี
เงินสดัสว่นเงินกู้ เพิ่มขึน้ และมีภาระการจ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ โดยหากคิดเป็นสดัสว่นของเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้น และหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เม่ืออ้างอิงกบังบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 จะสรุปได้ดงันี ้

 
 ตามงบการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
ภายหลงั 

การทํารายการครัง้นี ้
ยอดเงินกู้สถาบนัการเงิน (ล้านบาท) 745.50 1,075.50 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 993.52 1,323.52 
สดัสว่นของเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.39 0.57 
สดัสว่นของหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.53 0.70 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ จะมีแหลง่เงินทนุเพียงพอสําหรับการเข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน

และสิ่งปลกูสร้างในครัง้นี ้เน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีมีการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนเท่านัน้ ในจํานวนท่ีไม่สงูมากคือ ระหว่าง
เดือนละ 220,000 (ปีท่ี 2-3) และปรับเพิ่มขึน้จนถึงเดือนละ 550,000 บาทในปีท่ี 28 - 30 โดยได้รับยกเว้นค่าเช่าในปีแรก 
ดงันัน้ เม่ือร้านอาหารภายในโรงแรมเร่ิมเปิดดําเนินงานภายหลงัก่อสร้างประมาณ 1 ปี บริษัทฯ จะเร่ิมมีกระแสเงินสดเพ่ือ
มาชําระค่าเช่าในปีท่ี 2 (ปีแรกท่ีเร่ิมจ่ายค่าเช่า) และหลงัจากธุรกิจโรงแรมเร่ิมดําเนินงานช่วงต้นปี 2564 ก็จะมีกระแสเงิน
สดเพิ่มขึน้ เพ่ือชําระค่าเช่าและเงินกู้ ในปีต่อไป (ดังท่ีจะอ้างถึงต่อไปในข้อ 4.1 ตารางประมานการทางการเงินของ
โครงการ) 

ในส่วนของเงินกู้  ภายหลงัการเข้าทํารายการ สดัส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ยงัอยู่ใน
ระดบั ประมาณ 0.70 เท่า จากเดิม 0.53 เท่า (ซึ่งต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนมุติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในอดีตท่ีอตัราไม่
เกิน 3.00 เท่า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าทํารายการในครัง้นี)้ และมีสดัส่วนเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพียง 
0.57 เท่า จากเดิม 0.39 เท่า ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในอนาคต ประกอบกับการทยอยชําระเงินกู้ตาม
กําหนด สดัส่วนดงักล่าวจะค่อยๆ ลดลง (เบือ้งต้นตามท่ีบริษัทฯ เจรจากับธนาคาร คาดว่าจะได้ระยะเวลาการชําระคืน
เงินกู้ประมาณ 8 ปี อตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ MLR ลบ (0.5 - 1.5%))  

โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ด้วยสดัส่วนเงินกู้และหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีต่ํากว่า 1 เท่า 
ภายหลังการกู้ เงินในโครงการนี  ้ประกอบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดได้จากธุรกิจ
ปัจจบุนัได้ในแตล่ะปี และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงแรมท่ีจะดําเนินงานในอนาคต เพ่ือใช้ในการก่อสร้างตามแผนงานการ
ลงทุนท่ีทยอยจ่ายในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ในอนาคต ทําให้บริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารหนีเ้งินกู้  และ
ดอกเบีย้ในการเข้าทํารายการในครัง้นีไ้ด้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ในกรณี Worst 
Case Scenario ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินกู้ ได้ครบตามแผนท่ีกําหนด หรือได้รับวงเงินบางส่วน บริษัทฯ จะยงัมีเงินสด
คงเหลือ (ซึ่งตามงบการเงินรวม ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีประมาณ  190 ล้านบาท) รวมทัง้ การก่อสร้างท่ีจะ
ดําเนินการในปี 2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผล
จากบริษัทยอ่ยในแตล่ะปี เพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้างบางสว่นได้ 
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3.2.3 ความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ   
1) ความเส่ียงจากการอาจไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขในการตอ่สญัญาสทิธิการเช่าท่ีดิน และสิง่ปลกูสร้าง  

ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่า 30 ปี ได้เง่ือนไขท่ีต้องการ  
เน่ืองจากสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ในครัง้นีจ้ะมีอาย ุ30 ปี โดยบริษัทฯ จะมีสิทธิในการปรับปรุง

อาคารท่ีมีอยู่บนท่ีดิน และก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่ม ด้วยงบประมาณลงทนุประมาณ 280 ล้านบาท (แบ่งเป็น เงินลงทนุใน
โรงแรมประมาณ 250 ล้านบาท และ ร้านอาหารประมาณ 30 ล้านบาท) ซึ่งหากครบอายุสญัญาเช่า 30 ปี บริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ เช่าจะได้รับสิทธิในการต่อสญัญาโดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวนัสิน้สดุสญัญา แต่
จะเจรจาเง่ือนไขการเช่าท่ีเห็นชอบรวมกันภายหลงัเม่ือครบกําหนดสญัญาเช่า 30 ปี ทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงหากไม่
สามารถเจรจาเง่ือนไขท่ีเป็นไปตามท่ีต้องการ และเห็นชอบร่วมกันได้ ในช่วงเวลา 30 ปีในอนาคต เช่น ค่าเช่าใหม่อาจมี
อตัราท่ีสงูกว่าท่ีต้องการ หรืออาจต้องยกเลิกสญัญาสิทธิการเช่า ยกเลิกการดําเนินธุรกิจ และต้องขายสิ่งปลกูสร้างให้ผู้ ให้
เช่าในราคาต่ํากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ (ขึน้อยู่กบัการเจรจา) กลา่วคือ อาจขายได้ราคาต่ํากวา่ราคาตลาดเน่ืองจากสิง่ปลกูสร้าง
โดยทัว่ไปจะมีอายมุากกว่า 30 ปี ทําให้ราคาตลาดจะสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี ซึ่งจะมีการตดัค่าเส่ือมราคาหมด ณ ปีท่ี 30 
ของสญัญาสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากสิ่งปลกูสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ
อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเคล่ือนย้ายได้ (มลูค่าลงทนุในปีแรกประมาณ 45 ล้านบาท) บริษัทฯ จะสามารถย้ายออก หรือนํามาขาย
ได้เน่ืองจากเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ อาจเจรจาเพิ่มเติมกบัผู้ ให้เช่าเลยก่อนการลงนามในร่างสญัญาสิทธิ
การเช่า หากสามารถทําได้ เพ่ือให้มีกรอบเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาเม่ือครบ 30 ปี ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทัง้สองฝ่ายลา่ง
หน้า และระบใุนสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยเฉพาะในเร่ืองของค่าเช่า เช่น กําหนดวา่ค่าเช่าภายหลงัการ
ต่ออายสุญัญา จะปรับเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของค่าเช่าในปีท่ี 30 เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าอตัราค่าเช่าจะไม่สงูมากจนไม่
สามารถดําเนินธุรกิจโรงแรมตอ่ไปได้ เป็นต้น  
 

2) ความเส่ียงจากความไมแ่น่นอนในการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกนั (MOU) 

บริษัทฯ และ MM ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกนั (MOU) โดยมีความประสงค์ท่ีจะร่วมกัน
ศกึษาเพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม โดยการจ้าง MM ในการบริหาร อย่างไรก็ตามการ
ลงนามดงักล่าวนัน้เป็นบนัทึกเพ่ือความเข้าใจระหว่างคู่สญัญา ท่ียงัเป็นการร่วมกนัศึกษาการลงทนุ โดยยงัไม่มีลกัษณะ
เป็นสญัญา  และไม่มีสภาพบังคับระหว่างกัน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเง่ือนไขต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต หรืออาจมีการยกเลิก และบริษัทฯ ต้องคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ ซึ่งจะทําให้มีความล่าช้าในขัน้ตอนการ
ดําเนินการ และมีความเส่ียงท่ีจะเปิดบริการร้านอาหารได้ทนัภายในเดือน ธันวาคม 2561 และ/หรือ โรงแรมภายในเดือน 
ธนัวาคม 2563 หรืออาจสง่ผลตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายอ่ืนไว้ด้วย เพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไขและแผนการ
ดําเนินงานกบั MM และเป็นทางเลือกเผ่ือในกรณีท่ีอาจไมส่ามารถสรุปการร่วมมือกบั MM ได้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก MM 
เป็นบริษัทย่อย การพิจารณาใดๆ บริษัทฯ จะตดัสินใจภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้รับประโยชน์ร่วมกัน
สงูสดุ 

3) ความเส่ียงหากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
เน่ืองจากตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างระบวุ่าหากผู้ เช่ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น

หลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่  ผู้ให้เช่ามีสทิธิปรับอตัราคา่เช่าใหมใ่นอตัราท่ีเท่ากบัราคาตลาด ณ เวลานัน้  โดยอ้างอิงกบัคา่เฉล่ีย
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญา
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เช่าได้โดยไมถื่อวา่ผู้ให้เช่าผิดสญัญา โดยหากผู้ให้เช่าใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาเช่าดงักลา่ว ผู้ เช่ามีสทิธิบอกขายสิง่ปลกูสร้าง
และอาคารท่ียงัใช้งานได้ให้กบัผู้ ให้เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย
และบวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สินนับตัง้แต่วันท่ีก่อสร้างเสร็จ  ทัง้นี  ้จะไม่นับรวม
ทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไมก่่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือกระทบตอ่โครงสร้าง หรือ ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและสิง่ปลกูสร้าง 

สง่ผลให้บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากต้นทนุค่าเช่าท่ีปรับสงูขึน้ จากเดิมท่ีต่ํากว่าราคาตลาด หรืออาจมีการยกเลิก
สญัญาสทิธิการเช่าและสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องหยดุการดําเนินธุรกิจ และต้องขายอาคารและสิง่ปลกูสร้างให้ผู้ให้เช่า 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาแผนการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมใหม่อีกครัง้ ณ เวลานัน้ เพ่ือตดัสินใจว่าจะดําเนินธุรกิจต่อไป โดยพิจารณาอตัราผลตอบแทนหากค่า
เช่าตามสญัญาสิทธิการเช่ามีการปรับเพิ่มขึน้ หรือเลิกกิจการและขายทรัพย์สินให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ท่ีสนใจลงทนุต่อ เพ่ือมิได้
เสียผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์ ณ เวลานัน้ เช่น มลูค่าตามบญัชี ณ เวลานัน้ เทียบกบัราคาตลาด (เน่ืองจากบริษัทฯ 
จะมีการตดัค่าเส่ือมตามระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่านับตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ) หรือสถานการณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มในอนาคตท่ีดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขท่ีหากผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ให้เช่าจะต้องซือ้
อาคารและสิ่งปลกูสร้างในราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของมลูค่าจาก
การลงทุนในทรัพย์สินนับตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นับรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอด
ถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ ความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนําไปใช้งานหรือไปขายได้) ดงันัน้ จะทําให้ตลอดสิทธิสญัญา
การเช่า ไม่ว่าช่วงเวลาใด บริษัทฯจะได้รับเงินคืนประมาณ 40 ล้านบาท ตามแผนการลงทนุของโครงการของบริษัทฯ (ร้อย
ละ 15 ของมลูค่าการลงทุน 265 ล้านบาท ทัง้นีไ้ม่นับรวมเคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานักงาน มลูค่าการลงทุน 15 ล้าน
บาท)   

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีกลุ่มนกัลงทนุใหม่ท่ีมีศกัยภาพสนใจเข้ามาร่วมถือหุ้น สง่ผลให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ เง่ือนไขการปรับราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด จะสง่ผลให้ต้นทนุของโรงแรมปรับเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้ 
กลุ่มนกัลงทนุใหม่อาจต้องมีการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการนี ้ภายใต้เง่ือนไขดงักล่าว หรืออาจต้องมีแผนธุรกิจอ่ืน 
เพ่ือเสริมธุรกิจปัจจุบัน หากต้องยกเลิกสิทธิการเช่าและยกเลิกการดําเนินโครงการโรงแรมนี ้อย่างไรก็ตาม ในการเข้า
มาร่วมลงทุนในบริษัทฯ โดยทั่วไปกลุ่มนักลงทุนใหม่ จะต้องมีการเจรจากับกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิม ผู้บริหาร และมีการ
ตรวจสอบข้อมลู (Due Diligence) ก่อนตดัสินใจอยู่แล้ว และหากมีการเข้ามาถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
ชําระแล้ว จะต้องมีการเปิดเผยแผนธุรกิจและนโยบายอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์การทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการ (Tender Offer) ซึง่ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจะมีสทิธิในการพิจารณาวา่จะขายหุ้นบริษัทฯ หรือถือหุ้นตอ่ไปได้ 

 
3.2.4 ความเสี่ยงของการลงทุนในโครงการโรงแรมบนที่ดนิท ี่จะเข้าทาํรายการ   
1) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยงัไม่เคยมีช่ือเสียงในการ

ดําเนินงานมาก่อน 
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือซึ่ง

ดําเนินงานโดยบริษัทฯ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ทําให้มีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมซึง่ยงัไม่เคยทํามาก่อนภายใต้ช่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทัง้ยงัไม่เคยเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มลกูค้า
เปา้หมาย 
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อย่างไรก็ตาม MM ในฐานะผู้ รับจ้างบริหารโครงการให้บริษัทฯ มีผู้บริหาร 2 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม ดงัท่ีระบใุนข้อ 3.2.1-4) ข้างต้น รวมทัง้ โครงการพฒันาโรงแรม ดงักลา่วเป็นโครงการใหมซ่ึง่อยู่ในช่วงเร่ิมต้น
ในการออกแบบ และมีการศึกษาร่วมกันเท่านัน้ ซึ่ง MM จะเป็นผู้ ช่วยในการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร และทีมงาน
โรงแรม ท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละตําแหน่ง เพ่ือทําหน้าท่ีในโรงแรม โดยมีระยะเวลาในการสรรหาและคดัเลือกทีมงานอีก
ประมาณ 2 - 3 ปีก่อนจะเร่ิมเปิดดําเนินธุรกิจตามแผน (คาดว่าจะเปิดธุรกิจโรงแรมภายในเดือนธันวาคม 2563) ซึ่งท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร MM และมีระยะเวลาเตรียมการถึง 2 - 3 ปี จะเพียงพอท่ี
บริษัทฯ และ MM จะสามารถเตรียมการเพ่ือคดัสรรบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุภาพ รวมทัง้ มีระยะเวลาในการ
วางแผนการตลาด เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจโรงแรมประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไว้ 

นอกจากนี ้ภายในโรงแรมจะมีร้านอาหารช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะทําสญัญาแฟรนด์ไชส์ภายใต้แบรนด์   
เกรฮาวด์ คาฟ่ ท่ีจะบริหารโดย MM ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักมานานกว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิด
ร้านอาหารก่อนการเปิดโรงแรม 2 ปี ทําให้เป็นจุดขายท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู้จกัตําแหน่งของโรงแรม  และสามารถดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวให้มาใช้บริการโรงแรมได้ตอ่ไปในอนาคต 

โดยสาเหตท่ีุบริษัทฯ เลือก MM ให้เป็นผู้บริหารโครงการ ให้บริษัทฯ ในครัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์สงูสดุร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานะเป็นนักลงทุนในโครงการโรงแรม หากในอนาคตผลการ
ดําเนินงานของโรงแรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เม่ือครบสัญญาจ้างบริหารท่ีคาดว่าจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ ยัง
สามารถพิจารณาเปล่ียนผู้บริหารโรงแรม เป็น Hotel Chain Manager รายอ่ืนได้ เช่น เครือแอคคอร์ (Accor), แมริออต, 
ดสุติธานี หรือเซนทารา เป็นต้น  

 
2) ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต 

จากข้อมูลอุตสาหกรรม จํานวนห้องพักของโรงแรมในจังหวดัภูเก็ต ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวนประมาณ 51,000 
ห้อง โดยเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ประมาณ 9,200 ห้อง (ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว
จงัหวดัภูเก็ต ทัง้จากจํานวนผู้ประกอบการโรงแรมและจากธุรกิจบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ โดยคาดว่าจะมีโรงแรมท่ีสร้าง
เสร็จและเปิดใหม่ในปี 2560 และ 2561 อีกประมาณ 600 ห้อง และ 800 ห้อง ตามลําดบั (ท่ีมา: ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสนิ) สง่ผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมต้องแข่งขนักนัมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม โรงแรมของโครงการแม้จะมิได้อยู่ติดทะเล แต่ก็มีจดุเด่นท่ีแตกต่างจากโรงแรมท่ีมีจุดขายเป็นวิว
ทะเล คือ เป็นโรงแรมประเภทบูติคโฮเท็ลแห่งเดียวในย่านใจกลางเมืองภูเก็ต ท่ีมีจุดขายในด้านสถาปัตยกรรม และ
รายละเอียดการตกแต่งภายในในสไตล์ชิโนโปรตกีุส โดยโรงแรมจะได้รับการออกแบบโดย นายองอาจ สาตรพนัธุ์ ซึ่งเป็น
ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี  2552 สาขาทัศนศิลป์  ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีผลงานการออกแบบโรงแรมและ
สถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียง เช่น โรงแรมแทมมารินวิลเลจ และ โรงแรมราชมรรคา จังหวัดเชียงใหม่ อาคารเรียนฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาคารโรงเรียนปานะพันธ์วิทยา และตึกช้าง เป็นต้น นอกจากนี ้ร้านอาหาร Old Town ใน
โรงแรม ซึ่งมีสญัญาแฟรนไชส์กับเกรฮาวด์ คาเฟ่ ยังมีคอนเซปในการนําอาหารพืน้เมืองภูเก็ต เข้ามาผสมผสานอยู่ใน
เมนูอาหารแบบสากล เพ่ือดึงดูดลูกค้า และนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการ โดยทางบริษัทฯ จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าไปท่ี
ชาวต่างชาติ ท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงบน  และกลุ่มฐานลูกค้าท่ีช่ืนชอบในผลงานการออกแบบโรงแรมและ
สถาปัตยกรรมของศิลปินแหง่ชาติทา่นนี ้

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ด้วยจํานวนห้องพกัของโรงแรมเพียง 62 ห้อง ซึ่งมีขนาด
ไม่ใหญ่มาก ประกอบกับจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีจังหวัดภูเก็ตท่ีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีกลุ่ม
นักท่องเท่ียวจํานวนมากท่ีนิยมการท่องเท่ียวแบบเชิงอนุรักษ์ ท่ีเน้นการช่ืนชมความเป็นเมืองเก่า ส่งผลให้อุปสงค์ 
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(Demand) ของหัองพักปรับตัวเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีการวางแผนท่ีดีโครงการโรงแรมจะมีความได้เปรียบใน
ความสามารถด้านการแข่งขนัโดยเน้นท่ีจดุขายดงักลา่ว 

 

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 
3) ความเส่ียงของการขออนมุติัก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารกบัหน่วยงานราชการ  
ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการออกแบบ และเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขออนญุาตก่อสร้าง ดงันัน้ บริษัทฯ อาจ

เผชิญกบัความไมแ่น่นอนเร่ือง เง่ือนไขระยะเวลา และผลของการขออนมุติัจากหน่วยงานราชการ เช่น  
 ผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่ีอาจไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดในการย่ืนครัง้แรก และต้องใช้

ระยะเวลาในการแก้ไขรายงานจนได้รับอนมุติั ส่งผลให้เร่ิมต้นดําเนินงานได้ช้ากว่าแผนท่ีกําหนด และทําให้
ต้องเสียคา่เช่าโดยยงัไมส่ามารถดําเนินธุรกิจได้ และสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนน้อยกวา่แผนท่ีวางไว้ 

 ผลจากการจดัทําประชาพิจารณ์อาจไม่เป็นไปตามคาด และต้องมีการปรับปรุงข้อมลูใหม่ ซึง่จะสง่ผลต่อการ
ย่ืน EIA 

 ความลา่ช้าจากการอนมุติัตอ่เติม / ก่อสร้างอาคาร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดทํา EIA ซึ่งมีประสบการณ์ และความชํานาญในการ

จดัทําเอกสาร และเตรียมข้อมลู รวมถึงการจดัทําประชาพิจารณ์ เพ่ือให้สามารถย่ืนผ่าน EIA ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะปรับปรุงอาคารเก่า เพ่ือต่อเติมเป็นร้านอาหาร ซึง่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องขออนมุติั EIA จึงมีความ
เส่ียงดงักล่าวน้อยกว่า ประกอบกบั MM มีประสบการณ์ในการเปิดสาขาของร้านอาหารภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ และ  แบ
รนด์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้จะสามารถดําเนินการเพ่ือให้สามารถเปิดบริการร้านอาหารได้ตามกําหนด ทัง้นี ้
ตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ได้มีการเผ่ือระยะเวลาสําหรับการดําเนินการขออนมุติัตา่งๆ ไว้ด้วยแล้ว 

นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนมุติั EIA บริษัทฯ ยงัสามารถขอยกเลิกสญัญาสิทธิการเช่า หรือปรับแก้สญัญา
เป็นการเช่าท่ีดินในพืน้ท่ีสําหรับดําเนินเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร โดยคิดค่าเช่าตามสดัสว่นพืน้ท่ี โดยใช้อตัราค่าเช่าต่อไร่ตาม
อตัราค่าเช่าเดิมท่ีกําหนดไว้ ทําให้มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าท่ีลดลงได้ โดยไม่มีค่าปรับใดๆ โดยในเบือ้งต้น หากต้องดําเนินธุรกิจ
เฉพราะร้านอาหาร บริษัทฯ คาดว่าจะใช้พืน้ท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีทัง้หมด โดยอตัราผลตอบแทน (IRR) ในกรณีท่ี
บริษัทฯ ดําเนินเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะอยู่ระหว่างร้อยละ 25.28 – 29.64 ต่อปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิการลงทุน 
(NPV) ระหวา่ง 40.71 – 53.61 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทนุระหวา่ง 4.25 – 4.70 ปี 
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4) ความเสี่ยงจากต้นทนุค่าก่อสร้างสงูกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ (Cost Overrun) และความลา่ช้าของการก่อสร้าง

โครงการ 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบังานก่อสร้างทกุงาน หากในอนาคตราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือค่าแรงงานปรับเพิ่มขึน้ หรือ

หากงานก่อสร้างล่าช้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกําหนดงบ Contingency ไว้ประมาณ 12 
ล้านบาท เผ่ือไว้สําหรับเหตุการณ์  Cost Overrun ดังกล่าว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ของประมาณการค่า
ก่อสร้าง 186 ล้านบาท) ทัง้นี ้เน่ืองจากปัจจุบนั ยงัอยู่ในกระบวนการออกแบบ และยงัมิได้มีการกําหนดค่าใช้จ่ายอย่าง
ละเอียด (BOQ) รวมทัง้ ยงัมิได้คดัเลือกผู้ รับเหมา ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถปรับแบบ เพ่ือลดงานก่อสร้างให้อยู่ภายใน
งบประมาณคา่ก่อสร้างท่ีกําหนดตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในส่วนของความลา่ช้าจากการก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการคดัเลือกผู้ รับเหมา และเจรจาเง่ือนไขการก่อสร้างอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือให้สามารถมั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น มีจํานวนคนงานท่ี
เพียงพอ มีกําหนดคา่ปรับหากงานลา่ช้า เป็นต้น 

 
5) ความเส่ียงจากการขอสนิเช่ือไมไ่ด้ตามแผน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงหากไม่สามารถขออนมุติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือ ไม่สามารถขอสินเช่ือตามจํานวน

เงินท่ีต้องการได้ (แบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 60 และ 270 ล้านบาท
ตามลําดับ) ในการดําเนินการปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
(แบง่เป็น เงินลงทนุในโรงแรมประมาณ 250 ล้านบาท และ ร้านอาหารประมาณ 30 ล้านบาท) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการพดูคยุรายละเอียดวงเงินสินเช่ือและเง่ือนไขเบือ้งต้นกบัธนาคารไว้แล้ว และมัน่ใจ
วา่จะสามารถขอวงเงินได้ตามท่ีวางแผนไว้ โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสดัสว่นของหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯท่ี 0.53 เท่า ซึ่งต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงินในอดีตท่ีอัตราไม่เกิน 3.00 เท่า นอกจากนี ้การ
ลงทนุในโครงการยงัเป็นการทยอยลงทนุในช่วงระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ ยงัมีระยะเวลาหาแหล่ง
เงินทุน หากไม่สามารถขอสินเช่ือได้ตามวงเงินท่ีต้องการ  นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า หากเกิดกรณี 
Worst Case Scenario ท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถหาเงินกู้ ได้ครบตามแผนท่ีกําหนด หรือได้รับวงเงินบางสว่น (ไมค่รบ 330 ล้าน
บาท) บริษัทฯ จะยังมีเงินสดคงเหลือ (ซึ่งตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีประมาณ 190 ล้านบาท) 
รวมทัง้ การก่อสร้างท่ีจะดําเนินการในปี 2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และเงินปันผลจากบริษัทย่อยในแต่ละปี (รวมกระแสเงินสดจากธุรกิจร้านอาหารท่ีจะเปิดดําเนินงานก่อน) เพ่ือ
นํามาใช้ในการก่อสร้างบางสว่นได้) 
 

6)    ความเส่ียงหากผู้บริหารของ MM ทัง้ 2 ทา่นลาออก 
การลงทุนในโครงการโรงแรมในครัง้นี  ้บริษัทฯ จะว่าจ้าง MM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel 

Manager) รวมทัง้เข้าทําสัญญาแฟรนไชส์กับ GHC เพ่ือดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายในโรงแรมช่ือ Old Town ภายใต้    
แบรนด์ Greyhound Café  โดย MM มีผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์  ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 
คณุนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และคณุนบเกล้า ตระกูลปาน ทัง้นี ้บริษัทฯมีความเส่ียงหากมีผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือทัง้
สองทา่นลาออก ทําให้การดําเนินกิจการโรงแรมไมเ่ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ตามผู้บริหารทัง้สองท่าน มีบทบาทเป็นผู้ช่วยในการสรรหา และคดัเลือกทีมงานท่ีมีประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจโรงแรม เพ่ือมาทําหน้าท่ีบริหารและดําเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ โดยจะให้คําปรึกษาแนะนําใน
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ช่วงแรก โดยหากมีผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองท่านลาออก การดําเนินธุรกิจโรงแรมยงัคงสามารถดําเนินต่อเน่ืองไป
ได้ ภายใต้ทีมบริหารของโรงแรม อีกทัง้หากในอนาคตผลการดําเนินงานของโรงแรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยงั
สามารถพิจารณาเปล่ียนผู้บริหารโรงแรม เป็น Hotel Chain Manager รายอ่ืนได้ เช่น เครือแอคคอร์ (Accor), แมริออต, 
ดสุติธานี หรือเซนทารา เป็นต้น เน่ืองจากสญัญาจ้างบริหารจะมีอายไุมเ่กิน 3 ปี 

 
7) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ  
การเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น พาย ุ อทุกภยั  และแผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรง ทําให้ลกูค้า

ไม่สามารถเดินทางไปพกัผ่อนและท่องเท่ียวได้ เช่น ในกรณีสนึามิท่ีจงัหวดัภเูก็ต ในปี 2547 เป็นต้น ทําให้โรงแรมอาจขาด
รายได้หรือหยุดดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เพ่ือชดเชยรายได้ท่ีต้องหยุดชะงักไป บริษัทฯ มีแผนท่ีจะทําประกันความ
เสียหายเม่ือธุรกิจหยดุชะงกั เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว 

 
8) ความเส่ียงจากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง 
หากสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของทัง้นักท่องเท่ียวชาวไทย

และชาวต่างชาติ ทําให้อัตราการเข้าพักต่ําลง จนทําให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจ
โรงแรม เช่น กรณีการรัฐประหารในปี 2557 หรือกรณีเหตุการณ์ระเบิดท่ีส่ีแยกราชประสงค์ในปี 2558 ทําให้นักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวในอาเซียนท่ีมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้น้อย และส่งผลกระทบในระยะสัน้เท่านัน้ ประกอบกับจังหวดัภูเก็ตอยู่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานท่ีหลกัท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ทําให้ผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่าท่ีกระทบกับ
ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ และจังหวดัใกล้เคียง ซึ่งหากพิจารณาจํานวนนักท่องเท่ียวตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีจํานวน
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยอาจจะมีการชะลอตวับ้างในปี 2557 ซึง่เป็นผลกระทบของเหตกุารณ์ทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า
ความเส่ียงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัภเูก็ตไม่มากนกั 

 

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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9) ความเส่ียงด้านกฎหมายในการตอ่เติมและก่อสร้าง 
การเข้าทํารายการในครัง้นี ้จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง และต่อเติมตวัอาคารเดิม  ซึ่งต้องมีการขออนญุาตจาก

หน่วยงานราชการ ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบติัตาม อาจส่งผลให้การก่อสร้างโครงการล่าช้า หรืออาจไม่สามารถดําเนินการ
ตอ่ได้ หรืออาจต้องมีการรือ้ถอนอาคาร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็ว่า บริษัทฯ ควรมีการตรวจสอบประเดน็ข้อกฎหมาย
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ท่ีขออนุญาต ไว้กับหน่วยงานราชการเก่ียวข้องหรือไม่ เพ่ือลดความเส่ียง
ดงักลา่ว  

 
3.3 ข้อดี และข้อด้อยของการไม่เข้าทาํรายการ  

3.3.1 ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ  
1) บริษัทฯ ไมจํ่าเป็นต้องกู้ เงินเพ่ือมาลงทนุในโครงการ 
หากไมเ่ข้าทํารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ ไมจํ่าเป็นต้องกู้ เงินจํานวนประมาณ 330 ล้านบาท (แบง่เป็นเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 60 และ 270 ล้านบาท ตามลําดบั) เพ่ือมาลงทนุก่อสร้างโรงแรม 
และไมต้่องเสียดอกเบีย้จากเงินกู้ดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการลงทนุโครงการ
อ่ืนๆ ในอนาคต 

 
2) ไมเ่กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
หากไม่เข้าทํารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ได้ดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีร้านอาหารภายในโรงแรม จึงไม่ต้องทํา

สญัญาแฟรนไชส์กบั GHC ซึง่หากในอนาคต MM มีการเปิดสาขาร้านอาหารลกัษณะคล้ายกนัในจงัหวดัภเูก็ต ก็จะไม่เป็น
การดําเนินธุรกิจแข่งกนั และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการโรงแรมท่ีมีร้านอาหารในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิการตดัสินใจลงทนุก่อนแก่ MM 
จงึได้มีการลงนามใน MOU ร่วมกนัดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาภายใต้ผลประโยชน์สงูสดุร่วมกนั และ
มิได้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และ MM 

 
3) บริษัทฯ จะไมมี่ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
บริษัทฯ จะไมมี่ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึง่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไมมี่เคยดําเนินการ ภายใต้

ช่ือของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ความเส่ียงจากการไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขในการตอ่อายสุญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่
ปลกูสร้างเม่ือครบ 30 ปีได้ตามท่ีต้องการ รวมทัง้ ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม ความเส่ียงจากการขออนญุาต
จากหน่วยงานราชการ ความเส่ียงจาก Cost Overrun และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เป็นต้น ท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินธุรกิจโรงแรม   
 

3.3.2 ข้อด้อยของการไม่เข้าทาํรายการ  
1) บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการได้รับเง่ือนไขท่ีดีในการได้มาซึง่ท่ีดิน 
บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการได้รับเง่ือนไขท่ีดีในการได้มาซึ่งท่ีดิน ท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจโรงแรม  

เน่ืองจากเง่ือนไขกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงในครัง้นี  ้ดีกว่าราคาตลาดในด้านราคาค่าเช่า มีเง่ือนไขการยกเลิกสัญญา และ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ดงัท่ีสรุปในข้อ 5. ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้าทํารายการ ซึ่งหากบริษัทฯ มีความต้องการลงทนุใน
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตต่อไป บริษัทฯ จะมีภาระต้องสรรหาท่ีดินในทําเลอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม่มีเง่ือนไขการเช่าท่ีดีเท่าครัง้นี ้
หรืออาจไม่มีให้เช่า และจําเป็นต้องซือ้ท่ีดิน ทําให้ต้องเสียเงินจํานวนมากในช่วงเร่ิมต้นโครงการ และเป็นภาระในการหา
แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ 
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2) บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการดําเนินโครงการโรงแรมในท่ีดิน และสิง่ปลกูสร้างท่ีมีศกัยภาพ 
บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการดําเนินโครงการโรงแรม และร้านอาหาร ในท่ีดินท่ีมีศกัยภาพเน่ืองจากทําเลในเมือง

เก่า เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคญัของจงัหวดัภเูก็ต (รายละเอียดตามท่ีระบใุนข้อ 3.2.1 ข้อ 1) ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินมีศกัยภาพ
ในการพฒันาโรงแรมและร้านอาหาร รวมทัง้ มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงาน ท่ีสามารถปรับปรุงและต่อเติมเพ่ือ
ใช้งานต่อได้ ซึ่งหากบริษัทฯ สรรหาท่ีดินแปลงอ่ืน อาจไม่มีทําเลท่ีดีเท่านี ้รวมทัง้ อาจเป็นท่ีดินเปลา่ท่ีต้องก่อสร้างสิ่งปลกู
สร้างใหมท่ัง้หมด ทําให้อาจต้องมีเงินลงทนุท่ีสงูกวา่ 
 

3.4 ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเท ียบกับบุคคลภายนอก 
3.4.1 ข้อดีของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเท ียบกับบุคคลภายนอก 
1)  สามารถเจรจาเง่ือนไขของสทิธิการเช่าได้มากกวา่ทํากบับคุลภายนอก 
การเจรจากับคุณศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง และเป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ สามารถติดต่อ

ประสานงาน เจรจาและตกลงได้รวดเร็วและคล่องตวัมากกว่าการติดต่อประสานงานกบับุคคลภายนอก โดยได้เง่ือนไขท่ี
ดีกว่า และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ มีอตัราค่าเช่าท่ีต่ํากว่าราคาตลาด การยกเว้นค่าเช่าในปีแรก ซึ่งเป็นช่วงการ
ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างโรงแรม ทําให้บริษัทฯ ยงัไม่มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ หรือการได้สิทธิในการขอยกเลิก
สญัญาได้โดยไม่มีค่าปรับ หากบริษัทฯ ติดปัญหาการย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อนัเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงแรมได้ (รายละเอียดในข้อ 4. ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการ และข้อ 
5. ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้าทํารายการ)   

 
2)  บริษัทฯ ยงัไมพ่บท่ีดินท่ีมีทําเลดี และขนาดใกล้เคียงกบัท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นี ้
หลงัจากมีแผนในการลงทุนพฒันาโรงแรมและร้านอาหาร ในจงัหวดัภูเก็ต บริษัทฯ ได้มีการสํารวจ และค้นหา

ท่ีดินท่ีทําเลท่ีมีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ ภายใต้เง่ือนไขขนาด ทําเล และราคาท่ีเหมาะสม แต่ไม่พบท่ีดินในทําเล
ใกล้เคียงท่ีมีขนาด และราคาเทียบเท่าท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นีก้บับคุลภายนอก โดยสว่นใหญ่จะมีขนาดท่ีเลก็กว่า 
และไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมตามขนาดและแบบท่ีกําหนดไว้ได้  นอกจากนี  ้ท่ี ดินแห่งนีย้ังมีสิ่งปลูกสร้างท่ีมี
สถาปัตยกรรมสวยงาม สามารถปรับปรุงเพ่ือใช้งานตอ่ได้ตามวตัถปุระสงค์ และการออกแบบของบริษัทฯ ได้ ดงันัน้ ท่ีดินท่ี
จะเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงในครัง้นี ้จึงเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เท่าท่ีมีในปัจจุบัน (ภายใต้ทําเลท่ีตัง้ท่ี
กําหนดในจงัหวดัภเูก็ต) 
 

3.4.2 ข้อด้อยการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเท ียบกับบุคคลภายนอก 
1)        อาจเกิดข้อสงสยัวา่เป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยทัว่ไปอาจเกิดข้อสงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยงั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองกําหนดเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่าง
เตม็ท่ี  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจกฎเกณฑ์ และตระหนักถึง
ผลกระทบของการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทํารายการใดๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทฯ หรือเป็นการทํารายการท่ีมีราคาไม่เหมาะสม เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย จึงมีการเจรจา และ
กําหนดเง่ือนไขในสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างในครัง้นี ้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ 
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ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขต่างๆ ตามร่างสญัญาสิทธิการเช่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ดงัท่ีได้อธิบายไปข้างต้น และเหน็วา่ไมเ่ป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
2) มีความลา่ช้าในการเข้าทํารายการ เน่ืองจากต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
การทํารายการลงทุนในครัง้นีมี้มลูค่าประมาณ 412.72 ล้านบาท ซึ่งหากคํานวณตามเกณฑ์รายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปจะมีขนาดรายการเพียงร้อยละ  7.81 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม  ซึ่งหากไม่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุติั และทํารายการได้ทนัที ทําให้มีความยืดหยุ่นในเร่ืองของแผนการ โดยสามารถเร่ิม
ขออนญุาตในการก่อสร้าง และสามารถเร่ิมดําเนินธุรกิจได้เร็วขึน้  

 
โดยสรุปเม่ือพิจารณาจากข้อดี ข้อเสีย และความเส่ียงจากการเข้าทํารายการ รวมทัง้ ข้อดี และข้อด้อยของการ

เข้าทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ตามท่ีอธิบายข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เหน็วา่ การเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นีมี้ความสมเหตสุมผล  

อย่างไรก็ตาม ในด้านการดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีการกําหนดขอบเขต
หน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจให้ชดัเจน เพ่ือมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

นอกจากนี ้ในการเข้าทําสญัญาจ้างบริหารระหว่างบริษัทฯ และ MM จะเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงสําหรับ MM 
เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ MM ทางคณะกรรมการบริษัทของ MM จึงควรพิจารณาขนาดรายการ และ
ดําเนินการให้ถกูต้องตามประกาศรายการเก่ียวโยงตอ่ไป 
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4. ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาํรายการ  

 
4.1. ความเหมาะสมด้านราคาของสทิธ ิการเช่าท ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
สํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพ่ือทําการประเมินมลูค่าสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีจะเข้าทํารายการ
ดงันี ้

1. บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จํากดั (“UK”) รายงานลงวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560  
2. บริษัท ซีพีเอม็ แคปปิทลั จํากดั (“CPM”) รายงานลงวนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 

 
4.1.1. ราคาประเมนิราชการ  
จากการตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พบว่าราคาประเมินราชการของ

ท่ีดินในบริเวณท่ีตัง้ทรัพย์สนิมีราคาอยูท่ี่ 28,500 บาทตอ่ตารางวา สรุปได้ดงันี ้
 ราคาประเมินราชการโดยประมาณ  

ท่ีดิน - เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา (3,331 ตารางวา) 
ท่ีราคา 28,500 บาท/ตารางวา 

94,933,500 บาท 

ท่ีมา: สํานกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต (สาขาเมืองภเูก็ต) 
  

ทัง้นี ้ราคาประเมินราชการเป็นราคากลางท่ีกําหนดขึน้โดยราชการ เพ่ืออ้างอิงในการคํานวณค่าธรรมเนียม และ
ภาษี ซึง่ราคาซือ้ขายจริงสว่นใหญ่จะสงูกว่านี ้นอกจากนี ้เน่ืองจากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้เป็นการทําสญัญาสิทธิการ
เช่า ทําให้อาจไมส่ามารถเปรียบเทียบกบัราคาประเมินราชการซึง่ใช้ในการซือ้ขายท่ีดินได้  

 
4.1.2. สรุปการประเมนิมูลค่าสทิธ ิการเช่าท ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างโดย UK  

UK ทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการประเมินเพ่ือทราบสิทธิการ
เช่าท่ีท่ีเหมาะสม และเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ  ทัง้นี ้UK มีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและ
ให้ประโยชน์สงูสดุ และดีท่ีสดุของทรัพย์สิน คือการพฒันาในเชิงพาณิชยกรรม ทัง้ในด้านท่ีอยู่อาศยั, สถานประกอบการ 
โดยการประเมินในครัง้นี ้UK ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า อาทิเช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สิน ความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ไป พร้อมข้อจํากดัต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน 
ซึ่งการประเมินครัง้นี ้UK เลือกใช้การประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกับลกัษณะของทรัพย์สิน คือ วิธีคิดรายได้พาณิชยกรรม 
(Income Approach) โดยสรุปได้ดงันี ้
 

วธิ ีคดิรายได้พาณิชยกรรม (Income Approach)  
ในการกําหนดค่าเช่าท่ีท่ีเหมาะสม ต้องทราบมลูค่าตลาดท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างก่อน UK จึงได้หามลูค่าท่ีดิน (ใน

การซือ้ขาย) โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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1. การกําหนดราคาตลาดของท่ีดิน 
UK ได้คดัเลือกข้อมลูตลาดของท่ีดินวา่งเปลา่ท่ีมีศกัยภาพใกล้เคียงกบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าทํารายการ มาเป็นข้อมลู

ท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวน 5 ราย และเลือกใช้ 3 ราย เพ่ือพิจารณาหามลูค่าตลาด  โดยได้เลือกข้อมลูท่ี 1, 2 
และ 3 เน่ืองจากเป็นท่ีดินติดถนนใหญ่และใกล้เคียงกบัทรัพย์สินท่ีประเมิน โดยข้อมลูท่ี UK นํามาใช้นัน้เป็นท่ีดินท่ีมีการ
เสนอขายไม่ใช้ท่ีดินให้เช่า เน่ืองจากไม่สามารถหาท่ีดินให้เช่าท่ีมีขนาดใกล้เคียงกบัทรัพย์สินในจํานวนท่ีเพียงพอได้ โดย 
UK ได้พิจารณาจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ทําเลท่ีตัง้ขนาดและรูปร่างท่ีดิน ระดับท่ีดิน การคมนาคม 
สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนํา้หนกั (Weighted Quality 
Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้ 
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ข้อมูลตลาดเปรียบเท ียบเพ ื่อประเมนิมูลค่าท ี่ดนิ  จัดทาํโดย UK (Market Approach) 

รายละเอ ียด ทรัพย์สินท ี่ประเมนิ  ข้อมูลท ี่ 1* ข้อมูลท ี่ 2* ข้อมูลท ี่ 3* ข้อมูลท ี่ 4 ข้อมูลท ี่ 5 

ลกัษณะทรัพย์สิน / ข้อมลู ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทพาณิชยกรรม 

ทําเลที่ตัง้ ถนน สตลู ถนน พงังา ถนน บางกอก ถนน ตลิ่งชนั ถนน พลูผล ถนน กระบี่ 

เนือ้ที่ดิน (ไร่-งาน-วา) 8 ไร่ 1 งาน 31 ตร.ว. 1 ไร่ 3 งาน 80 ตร.ว. 2 ไร่ 1 งาน 2 ไร่ 3 ไร่ 1 งาน 75 ตร.ว. 3 ไร่ 2 งาน 

รูปร่างแปลงที่ดิน รูปหลายเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหลายเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหลายเหลี่ยม 

หน้ากว้างติดถนน 119 เมตร 45 เมตร 25 เมตร 40 เมตร 16 เมตร 50 เมตร, 30 เมตร 

ระดบัดิน2 ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของ
ถนนหน้าที่ดิน 

ความกว้างของถนน พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 8 เมตร 

พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 14 เมตร 

พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 14 เมตร 

พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 10 เมตร 

พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 12 เมตร 

พืน้ผิวจราจรกว้าง 
ประมาณ 6 เมตร 

ลกัษณะถนน(ผิวจราจร)  คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต คอนกรีต 

ผงัเมือง พืน้ที่สีแดง1/ พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีแดง 

สาธารณปูโภคที่มี3 นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
ท่อระบายนํา้, ระบบโทรศพัท์ 

นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
ท่อระบายนํา้, ระบบโทรศพัท์ 

นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
ท่อระบายนํา้, ระบบโทรศพัท์ 

นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
 ระบบโทรศพัท์ 

นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
 ระบบโทรศพัท์ 

นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
 ระบบโทรศพัท์ 

ราคาประกาศขาย/เช่า - ราคาประกาศขาย 
85,000,000 บาท  

(ประมาณ 109,000  
บาท/ตร.วา) 

ราคาประกาศขาย 
83,250,000 บาท  

(ประมาณ 92,500 บาท/ตร.วา) 

ราคาประกาศขาย 
75,000,000 บาท  

(ประมาณ 93,750 บาท/ตร.วา) 

ราคาประกาศขาย 
96,250,000 บาท  

(ประมาณ 70,000 บาท/ตร.วา) 

ราคาประกาศเช่า 
100,000,000 บาท  
(สญัญาเช่า 30 ปี  

คิดค่าหน้าดิน 3 ล้าน) 
ราคาขาย/เช่า - - - - - - 

ข้อดี / ข้อเสีย - - - - ที่ดินพฒันาแล้ว / อยู่ในซอย  ติดถนน 2 ด้าน 

วนั เดือน ปี ข้อมลู - กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560 

สถานที่ติดตอ่ โทรศพัท์ติดตอ่ - 076-226-522 094-552-9538 097-246-3942 086-588-8816 088-205-6405 

หมายเหต:ุ 1/ พืน้ที่สีแดง หมายถงึ ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก ภายในบริเวณที่มีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัตามผงัเมืองภเูก็ต (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. 2518 
 * ข้อมลูที่นํามาใช้คํานวณ 
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การถ่วงนํา้หนักทรัพย์สนิเพ ื่อประเมนิมูลค่า จัดทาํโดย UK (Weighted Quality Score : WQS)  
ถงึแม้ข้อมลูท่ีนํามาพิจารณา จะมีความใกล้เคียงกบัทรัพย์สินท่ีประเมิน แต่ปัจจยัตา่งๆ ยงัคงมีความแตกต่างกนั

อยู่ ในการวิเคราะห์ข้อมลูจึงจําเป็นต้องถ่วงนํา้หนกัของความน่าเช่ือถือ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
มลูคา่ท่ีดินในครัง้นี ้ 

 
ปัจจัยในการปรับแก้  

( Adjustment Factors ) 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 

ทรัพย์สินท ี่
ประเมนิราคา 

ทําเลท่ีตัง้ 25.0 9 8 7 7 
ศกัยภาพในการพฒันาท่ีดิน 20.0 10 7 9 7 
ขนาดของท่ีดิน 15.0 9 8 8 6 
รูปร่างของท่ีดิน 15.0 9 5 8 6 
การคมนาคมเข้าถึง 15.0 8 8 7 7 
สภาพคลอ่ง 10.0 8 7 7 2 

รวม 100.0     
คะแนนถ่วงนํา้หนักรวม (Total Weighted Quality Score) 895 725 770 620 

หมายเหต:ุ 1)  รายละเอียดการให้คะแนน ต่ํา = 1-2, พอใช้ = 3-4, ปานกลาง = 5-6, ดี = 7-8, ดีมาก = 9-10  
2) ณ วนัท่ีสํารวจทรัพย์สิน ทรัพย์สินเป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ตัง้อยุ่บนถนนสตลู ใกล้กบัท่ีวา่การอําเภอภเูก็ต สําหรับท่ีดินท่ีอยู่ในบริเวณ             
รอบๆทรัพย์สินมีการพฒันาประเภทพาณิชยกรรม สว่นข้อมลูตลาดท่ีเป็นท่ีดินประเภทพาณิชกรรมตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัทรัพย์สิน เนือ้ท่ี
ประมาณ 1 ไร่เศษ – 3 ไร่เศษ เสนอขายราคาประมาณ 70,000 – 109,000 บาท/ตารางวา 

 

UK ได้พิจารณาทัง้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ทําเลท่ีตัง้ ศกัยภาพในการพฒันาท่ีดิน ขนาดของท่ีดิน รูปร่างของท่ีดิน การ
คมนาคมเข้าถึง และสภาพคล่อง โดยได้กําหนดนํา้หนกั และคะแนนในแต่ละปัจจยั ตามตารางข้างต้น โดยคะแนนจะผนั
แปรไปตามคณุภาพของปัจจยันัน้ ย่ิงมีคะแนนท่ีสงูหมายถงึข้อมลูนัน้มีปัจจยัท่ีมีคณุภาพท่ีดี 

ตวัอย่างเช่น ข้อมลูท่ี 2 และ ทรัพย์สินท่ีประเมินราคา ผู้ประเมินได้ให้คะแนนในปัจจยัเร่ืองรูปร่างของท่ีดิน ท่ี 5 
และ 6 คะแนน (ปานกลาง) ตามลําดบั เน่ืองจากรูปร่างของท่ีดินเป็นรูปหลายเหล่ียม ตา่งจากข้อมลูท่ี 1 และ 3 ท่ีได้ 9 และ 
8 คะแนน (ดีมาก) ตามลําดบั เน่ืองจาก ท่ีดินเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการพาณิชยกรรม 
นอกจากนี ้ทรัพย์สนิท่ีถกูประเมินได้คะแนนในปัจจยัสภาพคลอ่งเพียงแค ่2 คะแนน (ต่ํา) เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่ (8 ไร่) 
ผู้ประเมินจงึวิเคราะห์วา่ทรัพย์สนินีจ้ะมีอปุสงค์ท่ีต่ํา 

จากคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวม พบว่าทรัพย์สินท่ีประเมินราคานัน้มีคะแนนถ่วงนํา้หนักรวม อยู่ท่ี 620 คะแนน ซึ่ง
ตวัเลขใกล้เคียงกบัข้อมลูท่ี 2 มากท่ีสดุ ซึง่มีคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวม อยูท่ี่ 725 คะแนน  
 

ราคาตลาด  (Sale Price) และการให้คะแนนถ่วงนํา้หนัก  (Weighted Quality Score: WQS) จัดท ําโดย 
UK 

(หน่วย: บาท) 
ปรับราคาเสนอขาย ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)  109,000 92,500 93,750 

ปรับลดจากราคาเสนอขาย/ซือ้ขาย (% Adjustment)  17% 17% 15% 

ปรับลดจากราคาเสนอขาย/ซือ้ขาย (บาท Adjustment) 19,000 15,500 13,750 

ราคาหลงัจากปรับแก้ (a) 90,000 77,000 80,000 
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ปรับราคาเสนอขาย ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 
คะแนนถ่วงนํา้หนกัรวม 895 725 770 

อตัราสว่นค่าปรับแก้1/ (b)  0.6927 0.8552 0.8052 

ราคาตามอตัราสว่นคา่ปรับแก้2/ 62,343 65,850 64,416 

หมายเหต:ุ  1/ อตัราสว่นค่าปรับแก้ เกิดจาก คะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา หารด้วย คะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของแตล่ะข้อมลู  
2/ ราคาตามอตัราสว่นค่าปรับแก้ = (c) * (d) 

 
หลงัจากนัน้ UK ได้ นําราคาหลงัจากการปรับแก้  (ราคาเสนอขายท่ีได้ต่อรองราคาแล้วในขัน้ต้น) มาปรับปรุง

ด้วยอตัราส่วนค่าปรับแก้ (ย่ิงค่าเข้าใกล้ 1 แสดงถึง ความใกล้เคียงของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา) จะได้ผลลพัธ์เป็นราคา
ตามอตัราสว่นคา่ปรับแก้แตล่ะข้อมลู ตามตารางข้างต้น 

 
การพจิารณาค่าคะแนน 
ถ่วงนํา้หนักแต่ละข้อมูล 

ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 ทรัพย์สินท ี่ประเมนิ
ราคา 

Total Absolute Adjustment1/ 275 105 150 530 

คะแนนนํา้หนกัความน่าเช่ือถือ2/ 1.93 5.05 3.53 10.508 

นํา้หนกัความน่าเช่ือถือของข้อมลู3/ 0.18 0.48 0.34 1.00 

มลูคา่จากคา่คะแนนถ่วงนํา้หนกั 11,434 31,631 21,660 64,725 

มูลค่าท ี่ตลาดประเมนิได้    65,000 

หมายเหต:ุ  1/ Total Absolute Adjustment เกิดจาก ผลต่างคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา กบั คะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของแต่ละข้อมลู 
(ตารางปัจจยัในการปรับแก้) 

2/ คะแนนนํา้หนกัความน่าเช่ือถือ เกิดจาก Total Absolute Adjustment ของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา หารด้วย Total Absolute Adjustment 
ของแตล่ะข้อมลู  

3/ นํา้หนักความน่าเช่ือถือของข้อมูล เกิดจาก คะแนนนํา้หนักความน่าเช่ือถือ ของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา หารด้วย คะแนนนํา้หนักความ
น่าเช่ือถือ ของแตล่ะข้อมลู 

  
อย่างไรก็ตาม การถ่วงนํา้หนักยงัต้องดําเนินการต่อไปอีกขัน้หนึ่ง เน่ืองจาก การถ่วงนํา้หนักขัน้ต้นยงัเป็นการให้

นํา้หนกัท่ีเทา่ๆกนัของทกุข้อมลูเปรียบเทียบ โดยยงัไมไ่ด้พิจารณาวา่ตวัเลขเปรียบเทียบไหนท่ีควรเช่ือถือมากกวา่กนั 
ขัน้ตอนนี ้จึงแสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของทรัพย์สินท่ีประเมินราคากบักลุ่มข้อมลู ทัง้นี ้

ไม่พิจารณาค่าท่ีเป็นบวกหรือลบ แต่มุ่งพิจารณาจากความแตกต่างของตวัเลขเป็นสําคญั ผลปรากฎว่าความต่างข้อมลู
เปรียบเทียบ 1-3 เป็น 275, 105 และ150 ตามลําดบั (แสดงว่าข้อมลูท่ี 2 มีการปรับค่าน้อยท่ีสดุ และข้อมลูท่ี 1 มีการปรับ
คา่มากท่ีสดุ) 

นําความแตกต่างท่ีได้มาหานํา้หนกัความน่าเช่ือถือของข้อมลู ผมว่าข้อมลูท่ี 2 มีนํา้หนกัความน่าเช่ือถือของข้อมลู
มากท่ีสดุท่ีร้อยละ 0.48 ตามด้วยข้อมลูท่ี 3 ท่ีร้อยละ 0.34 และสดุท้ายข้อมลูท่ี 1 ท่ีร้อยละ 0.18 จากนัน้นํานํา้หนกัความ
น่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีได้นีม้าคณูกบัราคาตามอตัราสว่นหลงัการปรับแก้จากตารางปรับราคาเสนอขาย  

เม่ือคณูครบทกุข้อมลูแล้ว จึงนําค่าท่ีได้มารวมเป็นมลูค่าจากค่าคะแนนถ่วงนํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา 
ได้มลูคา่เทา่กบั 64,275 บาทตอ่ตารางวา  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินท่ีดินดังกล่าว มีความเหมาะสมเน่ืองจากวิธีนีไ้ด้ปรับค่าความ
แตกต่างของข้อมลูท่ีนํามาพิจารณา ให้มีมลูคา่ใกล้เคียงกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินราคา และได้คํานวณตามแนวปฏิบติัในทาง
สากลของการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และอยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (VAT) 
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จากข้อมลูข้างต้น UK จงึพิจารณากําหนดมลูค่าท่ีดินท่ีตลาดประเมินได้สําหรับการซือ้ขาย เทา่กบั 65,000 บาทตอ่
ตารางวา (ปัดเศษ) 

    
 ดังนัน้ เนือ้ท่ีดิน 8 ไร่ 1 งาน 31 ตร.วาหรือ 3,331.0 ตารางวา ท่ีราคา 65,000 บาทต่อตารางวา มีมูลค่าเท่ากับ 

216,515,000 บาท  
 

2. การกําหนดมลูคา่อาคารสิง่ปลกูสร้าง และสว่นปรับปรุงพฒันาควบ 
UK ได้กําหนดมูลค่าอาคารสิ่งก่อร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาควบ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิโดย บจก. ซีพีเอม็แคปปิทลั (เลขท่ี A60GEN0919)  

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง/  
ส่วนพฒันาควบ 

พืน้ท ี่  
(ตร .ม.) 

ราคาประเมนิ1/ 
(บาท /หน่วย) 

อายุอาคาร2/ 
(ปี) 

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

ค่าเสื่อม3/ 
(%) 

มูลค่าตาม
สภาพ  (บาท) 

 อาคารบ้านเดี่ยวตกึ 2 ชัน้  บ้านเลขท ี่ 18 
      พืน้ท่ีใชสอยภายใน 563.50       16,500  26     9,297,750  42     5,392,695  
      พืน้ท่ีห้องโถงเอนกประสงค์ 42.00        5,000  26        210,000  42        121,800  
      พืน้ท่ีเฉลียง 32.25        7,500  26        241,875  42        140,288  
      พืน้ท่ีระเบียง 20.00        2,000  26         40,000  42          23,200  
      ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร 36.75        9,000  26        330,750  42        191,835  
      พืน้ท่ีจอดรถ 73.00        8,500  26        620,500  42        359,890  
      พืน้ท่ีสว่นโลง่หลงัคลมุ 32.50        1,200  26         39,000  42          22,620  
      พืน้ท่ีซกัล้าง 21.00           900  26         18,900  42          10,962  

 รวม 821.00       10,798,775       6,263,290  
รวมมลูคา่ส่ิงปลกูสร้าง    10,798,775      6,263,290  
หกั มลูคา่ฐานรากของอาคาร 10%     1,079,878   
รวม มลูคา่ประกนัอคัคีภยั (ปัดเศษ)     9,719,000   
ท่ีมา:รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยบจก. ซีพีเอม็แคปปิทลั (เลขท่ี A60GEN0919) 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาหน่วยละตามข้างต้นได้มาจากมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคารพ.ศ.2560 ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศ 

 ไทยแล้วนํามาปรับแก้ไขให้เหมาะสมกบัส่ิงปลกูสร้างในรายงานฉบบันี ้ 
  2/ อ้างอิงจากสญัญาขายท่ีดิน (ทด.13) ฉบบัลงวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
  3/ ใช้เกณฑ์ตามข้อกําหนดของสมาคมฯ (ปีท่ี 1-10 หกัคา่เส่ือม ปีละ 1%, ปีท่ี 11-26 หกัคา่เส่ือม ปีละ 2%) 

 

ดงันัน้ จะได้มลูคา่อาคารสิง่ก่อสร้าง และสว่นปรับปรุงพฒันาควบ เทา่กบั 6,263,290 บาท  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา่ การประเมินสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว มีความเหมาะสมเน่ืองจาก UK ได้พิจารณา

ข้อมลูสิ่งปลกูสร้างท่ีอ้างอิงจาก CPM ซึ่งเป็นข้อมลูความจริงของขนาด และลกัษณะสินทรัพย์อยู่แล้ว ซึ่งหากไปตรวจวดั
เองก็น่าจะได้ข้อมลูเดียวกนั โดยกําหนดค่าเส่ือม 42 ปี ตามอายขุองทรัพย์สิน ซึ่งได้มีการพิจารณาราคาอ้างอิงกบัข้อมลู
มาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (VAT)  

 
สรุปรวมมูลค่าทรัพย์สินจาก การประเมินมูลค่าอาคาร และ ท่ีดิน เท่ากับ  6,263,290 + 216,515,000 = 

222,778,290 บาท  หรือ  222.77 ล้านบาท  
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 เม่ือทราบมลูค่าตลาดท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างตามราคาตลาด (สําหรับการซือ้ขาย) แล้วจึงนํามาพิจารณาโดยการ
กําหนดสมมติฐานและเง่ือนไขเพ่ือประกอบการกําหนด ค่าเช่าตลาดท่ีเหมาะสม โดย UK ใช้วิธีคิดรายได้ (Income 
Approach) โดยอาศยัการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของท่ีดิน (Yield Rate)  

 สมมติฐานในการประเมินราคาทรัพย์สนิของ UK มีรายละเอียดดงันี:้ 

สมมตฐิาน  รายละเอ ียด 
สถานท่ีตัง้: ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (พืน้ท่ีสีแดง) 
ขนาดพืน้ท่ี: 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา (3,331 ตารางวา หรือ 13,324 ตารางเมตร) โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หน้าสํารวจ 279 
รายได้ รายละเอ ียด 

ระยะเวลาในการประมาณการ สทิธิการเช่าท่ีดินวา่งเปลา่ระยะเวลา 30 ปี 
มลูคา่ท่ีดิน 216,515,000 บาท (65,000 บาทตอ่ตารางวา) 
มลูคา่สิง่ปลกูสร้าง 6,263,290 บาท 
รวมมลูคา่ทรัพย์สนิโดยประมาณ 222,778,290 บาท 
อตัราผลตอบแทนของท่ีดิน 2.0%1/ 

คา่เช่าตลาด (บาท/ปี) 4,455,565.80 
คา่เช่าตลาด (บาท/เดือน) 371,297.15 

คา่เช่าตอ่เดือน (ปัดเศษ) 370,000.00 
การปรับราคาเช่าตลาด ทกุๆ 3 ปีท่ีร้อยละ 102/ 

หมายเหต:ุ 1/ สําหรับท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม โดยทัว่ไปจะให้ผลตอบแทน (Yield Rate) ท่ีอตัราผลตอบแทนของท่ีดินพาณิชยกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 
2.0 - 3.0 ตอ่ปี ในกรณี UK กําหนดท่ีร้อยละ 2.0 ต่อปี (อ้างอิงจาก ฐานข้อมลูท่ีดินละส่ิงปลกูสร้างในจงัหวดัภเูก็ต ของบริษัท UK)  

2/ โดยทัว่ไป การปรับคา่เช่าตลาดจะมีหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของคูส่ญัญา แต่ท่ีนิยมและปฎิบติักนัทัว่ไปจะปรับทกุๆ 3 ปี ท่ีร้อย 
ละ 10 ตลอดระยะเวลาการเช่า ซึง่ทางผู้ประเมินอิสระมีความเหน็สอดคล้อง 

 

และสามารถสรุปคา่เช่ารายเดือน และรายปีได้ดงันี ้
ตารางแสดงการกําหนดคา่เช่าตลาด ระยะเวลา 30 ปี 

ปีท่ี คา่เช่า (บาท/เดือน) คา่เช่า (บาท/ปี) 
1-3 370,000 4,440,000 
4-6 407,000 4,884,000 
7-9 447,000 5,372,400 

10-12 492,470 5,909,640 
13-15 541,717 6,500,604 
16-18 595,889 7,150,664 
19-21 655,478 7,865,731 
22-24 721,025 8,652,304 
25-27 793,128 9,517,534 
28-30 872,441 10,469,288 

รวมค่าเช่าท ัง้สิน้   212,286,496 
ท่ีมา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ UK 
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UK ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยวิธีคิดรายได้ (Income Approach) ได้มูลค่าเช่าตลาดเท่ากับ 
212,286,496 บาท หรือ 212.29 ล้านบาท  

 
ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การประเมินราคาสินทรัพย์ของ UK  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า UK ได้ใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาด (Market Approach) ในการประเมิน

ราคาตลาดในการซือ้ขายของท่ีดิน ซึง่ได้เท่ากบั 216,515,000 บาท และมลูค่าซือ้ขายสิ่งปลกูสร้างเทา่กบั 6,263,290 บาท 
เพ่ือใช้อ้างอิงก่อนนํามาคํานวณต่อโดยวิธีคิดรายได้พาณิชยกรรม (Income Approach)  โดยสรุปจะได้ราคาตลาดของ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการซือ้ขายเท่ากับ 222.77 ล้านบาท โดย UK คัดเลือกข้อมูลตลาดของท่ีดินว่างเปล่าท่ีมี
ศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าทํารายการ โดยเลือกท่ีดิน 3 รายการท่ีมีการซือ้ขายหรือเสนอขายมาเป็นข้อมลูท่ี
ใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า ทําให้ได้ราคาท่ีเป็น
ปัจจบุนัและสะท้อนมลูคา่ของท่ีดินท่ีประเมินตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากท่ีสดุ  

ในส่วนของสิ่งก่อสร้างได้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก CPM ซึ่งใช้มาตรฐานในการกําหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตาม
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 ท่ีกําหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) แล้ว
นํามาปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสิ่งปลกูสร้างตามรายงาน และหกัค่าเส่ือม ตามเกณฑ์ของ VAT โดยได้มลูค่าตลาดของ
ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างเทา่กบั 212.29 ล้านบาท  

ทัง้นี ้เน่ืองจากมลูค่าดงักลา่วเป็นราคาตลาดในการซือ้ขาย ทาง UK จงึนําราคาตลาดดงักลา่ว มาคํานวณโดยวิธี
คิดรายได้พาณิชยกรรม (Income Approach) โดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี เพ่ือให้ได้อตัราคา่เช่ารายปีสําหรับ
ปีแรก และกําหนดการปรับอตัราคา่เช่าตามอตัราตลาดท่ีร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด โดยเลือกนําข้อมลูท่ีดินท่ีมี
การซือ้ขาย รวมกบัมลูค่าตลาดของสิ่งปลกูสร้างท่ีประเมินโดยอ้างอิงข้อมลูของ CPM แล้วนํามาคํานวณด้วยวิธีคิดรายได้
พาณิชยกรรม มีความเหมาะสมและเพียงพอ ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาค่าเช่าท่ีดินในตลาดเพ่ือนํามาเปรียบเทียบได้ 
(ซึง่เป็นเหตผุลท่ี UK มิได้ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาดของท่ีดินท่ีให้เช่า เน่ืองจากไมส่ามารถหาข้อมลูได้เพียงพอ) 

อย่างไรก็ตาม ท่ี อตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 2 ต่อปี ท่ี UK ใช้ในการคํานวณ โดยใช้คํานวณค่าเช่าทัง้สําหรับสิ่ง
ปลกูสร้างและท่ีดิน ต่ํากว่าอตัราท่ี CPM ใช้สําหรับการคํานวณค่าเช่าสําหรับสิ่งปลกูสร้าง คือ ร้อยละ 4 ต่อปี (CPM มอง
เป็นการเช่าอาคารโดยตรง (ตามอายทุรัพย์สิน) ในขณะท่ี UK มองเป็นการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ทําให้กําหนดอตัรา
ผลตอบแทนต่างกัน) ส่งผลให้อตัราค่าเช่าท่ีประเมินได้ต่ํากว่า นอกจากนี ้การประเมินโดย CPM ซึ่งใช้การเปรียบเทียบ
ราคาตลาดของคา่เช่าท่ีดินท่ีมีการเสนอให้เช่าจากตวัเลือก 3 รายการ มีลกัษณะตรงกบัการประเมินคา่เช่าท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้างในครัง้นีม้ากกว่า จึงจะสะท้อนอตัราค่าเช่าของท่ีดินท่ีเหมาะสมมากกว่าการนําราคาซือ้ขายหรือเสนอขายมาอ้างอิง 
เน่ืองจากจะมีตวัแปรสําคญัในการกําหนดค่าเช่ารายปี คือ อตัราผลตอบแทน ซึง่หากกําหนดอตัราท่ีต่ําราคาค่าเช่าก็จะต่ํา
ตามไปด้วย ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า วิธีคิดรายได้พาณิชยกรรมนีอ้าจไม่สะท้อนอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสม
เทา่กบัการใช้ราคาตลาดของคา่เช่าท่ีดิน ท่ีมีความชดัเจนและตรงกบัวตัถปุระสงค์การประเมินสทิธิการเช่าท่ีดินครัง้นีท่ี้สดุ 
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4.1.3. สรุปการประเมนิมูลค่าสทิธ ิการเช่าท ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง โดย CPM 
CPM ทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างโดยมีวตัถปุระสงค์ในการประเมิน เพ่ือจุดประสงค์

สาธารณะ ทัง้นี ้CPM มีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด และดีท่ีสดุของ
ทรัพย์สิน คือการพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรม โดยการประเมินในครัง้นี ้CPM ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้
ตรวจสอบและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า อาทิเช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย 
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ สภาพการตลาดทั่วไป พร้อมข้อจํากัดต่างๆ และ
สมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน ซึง่การประเมินครัง้นีผู้้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลือกใช้
การประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพย์สินคือ  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการ
ประเมินมลูคา่ท่ีดิน และวิธีการคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) สําหรับการประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้าง โดยสรุปได้ดงันี ้
 

วธิ ีการคดิจากต้นทุน  (Cost Approach) 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระใช้วิธีการคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) เพ่ือประเมินมลูคา่เฉพาะสิง่ปลกูสร้าง 

สรุปได้ดงันี ้
 
การกาํหนดมูลค่าอาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนปรับปรุง จัดทาํโดย CPM 

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง/  
ส่วนพฒันาควบ 

พืน้ท ี่  
(ตร .ม.) 

ราคาประเมนิ1/ 
(บาท /หน่วย) 

อายุอาคาร2/ 
(ปี) 

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

ค่าเสื่อม3/ 
(%) 

มูลค่าตาม
สภาพ  (บาท) 

 อาคารบ้านเด่ียวตกึ 2 ชัน้ บ้านเลขท่ี 18 
      พืน้ท่ีใชสอยภายใน 563.50       16,500  26     9,297,750  42     5,392,695  
      พืน้ท่ีห้องโถงเอนกประสงค์ 42.00        5,000  26        210,000  42        121,800  
      พืน้ท่ีเฉลียง 32.25        7,500  26        241,875  42        140,288  
      พืน้ท่ีระเบียง 20.00        2,000  26         40,000  42          23,200  
      ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร 36.75        9,000  26        330,750  42        191,835  
      พืน้ท่ีจอดรถ 73.00        8,500  26        620,500  42        359,890  
      พืน้ท่ีสว่นโลง่หลงัคลมุ 32.50        1,200  26         39,000  42          22,620  
      พืน้ท่ีซกัล้าง 21.00           900  26         18,900  42          10,962  

 รวม 821.00       10,798,775       6,263,290  
รวมมลูคา่ส่ิงปลกูสร้าง    10,798,775      6,263,290 
หกั มลูคา่ฐานรากของอาคาร 10%     1,079,878   
รวม มลูคา่ประกนัอคัคีภยั (ปัดเศษ)     9,719,000   
หมายเหต:ุ 1/ ราคาหน่วยละตามข้างต้นได้มาจากมาตรฐานราคาคา่ก่อสร้างอาคารพ.ศ.2560 ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศ 

 ไทยแล้วนํามาปรับแก้ไขให้เหมาะสมกบัสิ่งปลกูสร้างในรายงานฉบบันี ้ 
  2/ อ้างอิงจากสญัญาขายท่ีดิน (ทด.13) ฉบบัลงวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
  3/ ใช้เกณฑ์ตามข้อกําหนดของสมาคมฯ (ปีท่ี 1-10 หกัคา่เส่ือม ปีละ 1%, ปีท่ี 11-26 หกัคา่เส่ือมปีละ 2%) 

 
ดงันัน้ จะได้มลูคา่สิง่ปลกูสร้างเทา่กบั 6,263,290 บาท 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า การประเมินสิ่งปลกูสร้างดงักล่าว มีความเหมาะสมเน่ืองจาก สิ่งก่อสร้างท่ี
ประเมินมีลกัษณะเฉพาะ คือ เป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ จึงประมาณการโดยการนําต้นทุนในการสร้างอาคาร
ตามราคา ณ ปัจจบุนั แล้วหกัลบด้วยค่าเส่ือมตามอายกุารใช้งาน เพ่ือหามลูคา่สิ่งปลกูสร้าง (โดยพิจารณาราคาอ้างอิงกบั
ข้อมลูมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT))  ซึง่วิธีนีจ้ะเหมาะสมกว่าวิธีการเปรียบเทียบ
ตลาด อย่างไรก็ตามในภาวะท่ีราคาทรัพย์สินตกต่ํา แต่ต้นทนุวสัดกุ่อสร้างสงูขึน้ บางครั้งต้นทนุท่ีนํามาคํานวณได้อาจจะ
แพงกวา่มลูคา่ตลาด ทําให้การประเมินด้วยวิธีนีอ้าจผิดเพีย้นจากความเป็นจริงได้  

 
วธิ ีเปรียบเท ียบราคาตลาด (Market Approach) 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพ่ือประเมินมลูคา่ท่ีดิน และค่า

เช่าของทรัพย์สินท่ีประเมิน  โดยการประเมินมูลค่าค่าเช่าท่ีดิน CPM ได้คัดเลือกข้อมูลตลาดของท่ีดินว่างเปล่าท่ีมี
ศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สินท่ีจะเข้าทํารายการมาเป็นข้อมลูท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวน 13 ราย โดย
แบง่เป็น ราคาซือ้ขายหรือเสนอขาย จํานวน 7 ราย และราคาเช่า จํานวน 6 ราย และเลือกข้อมลูท่ีเป็นตวัแทนของทรัพย์สิน
ได้ดีท่ีสดุมาใช้ 3 ราย โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมลูค่า เช่น ทําเลท่ีตัง้ขนาดและรูปร่างท่ีดิน ระดบัท่ีดิน การ
คมนาคม สาธารณูปโภค และลักษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนํา้ หนัก 
(Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ และนํามารวมกบัมลูคา่คา่เช่าของสิ่ง
ปลกูสร้างซึ่งนํามูลค่าตามสภาพของสิ่งปลกูสร้างคูณกับอตัราผลตอบแทนค่าเช่าตามตลาด และนํามูลค่าทัง้สองส่วน
มรวมกนั ซึง่มีรายละเอียดของข้อมลูตลาดท่ีนํามาเปรียบเทียบและการให้ คะแนน WQS โดย CPM สรุปได้ดงันี ้
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ข้อมูลตลาดเปรียบเท ียบเพ ื่อประเมนิมูลค่าท ี่ดนิ  จัดทาํโดย CPM  

รายละเอ ียด ทรัพย์สินท ี่ประเมนิ  ข้อมูลท ี่ 1* ข้อมูลท ี่ 2* ข้อมูลท ี่ 3* ข้อมูลท ี่ 4 
ลกัษณะทรัพย์สิน  ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ ถนน สตลู ถนนพงังา ถนนพนูผล ซอยไม่มีชื่อแยก 

จากถนนพนูผล 
ถนนเจ้าฟ้าตะวนัออก  

เนือ้ที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.) 8-1-31.0 ไร่ (3,331.0 ตร.ว.) 1-3-80.0 ไร่ (780.0 ตร.ว.) 1-2-19.0 ไร่ (619.0 ตร.ว.) 2-3-76.6 ไร่ (1,176.6 ตร.ว.) 2-1-82.0 ไร่  (982.0  ตร.ว.)  
รูปร่างแปลงที่ดิน รูปหลายเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหลายเหลี่ยม 

 (ที่ดินหน้าแคบ) 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ขนาดกว้าง x ยาว (เมตร) - กว้างติดถนน 
ประมาณ 34 เมตร  

กว้างติดถนน 
ประมาณ 27 เมตร 

กว้างติดถนน 
ประมาณ 18 เมตร 

กว้างติดถนน 
ประมาณ 30 เมตร 

จํานวนด้านติดถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 
สภาพที่ดิน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน 
ลกัษณะถนนผ่านหน้า 
ความกว้าง/เขตทาง (เมตร) 

ลาดยาง 
10/14 เมตร 

ลาดยาง 
12/18 เมตร 

ลาดยาง 
12/18 เมตร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
8/10 เมตร 

ลาดยาง  
16/30 เมตร 

สาธารณปูโภคที่มี นํา้ประปา, ไฟฟ้า,  
ท่อระบายนํา้, ระบบโทรศพัท์ 

ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา, โทรศพัท์ ไฟฟ้า,ประปา, โทรศพัท์ 

ผงัเมือง สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

สีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นปานกลาง 

สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สภาพแวดล้อม ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ศกัยภาพการพฒันา พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยั 
เงื่อนไข - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
ราคา - ตารางวาละ 88,461- บาท ตารางวาละ 117,762- บาท ตารางวาละ 65,000- บาท ตารางวาละ 60,199- บาท 
วนั / เดือน / ปี - ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ 
ผู้ให้ข้อมลู -  ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย 
สถานที่ติดตอ่/โทรศพัท์ - 093-195-6954 087-883-8844, 087-565-7565 081-801-8609 089-183-6151 
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รายละเอียด ข้อมูลท ี่ 5 ข้อมูลท ี่ 6 ข้อมูลท ี่ 7 ข้อมูลท ี่ 8* ข้อมูลท ี่ 9 

ลกัษณะทรัพย์สิน  ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9  ซอยประยรู 2/1  แยกจากซอย

หงส์หยกอทุิศ ถนนเยาวราช 
ถนนเจ้าฟ้า ซอย 69 แยกจากถนน

เจ้าฟ้าตะวนัตก (ทล.4022) 
ซอยไม่มีชื่อ (ถนนสว่นบคุคล) แยก
จากถนนเจ้าฟ้าตะวนัออก (ทล.

4021) 
เนือ้ที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.) 5-0-0.0 ไร่ (2,000 ตร.ว.) 2-0-0.0 ไร่ (800 ตร.ว.) 3-3-2.3 ไร่ (1,502.3 ตร.ว.) 6-0-0.0 ไร่ (2,400.0 ตร.ว.) 1-2-0.0 ไร่ (600.0 ตร.ว.) 
รูปร่างแปลงที่ดิน รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปหลายเหลี่ยม (ที่ดินหน้าแคบ) รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ขนาดกว้าง x ยาว (เมตร) กว้างติดถนน 

ประมาณ 90 เมตร  
กว้างติดถนน 

ประมาณ 40 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 18 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 60 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 40 เมตร 
จํานวนด้านติดถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 
สภาพที่ดิน สงู-ตํ่า ตามลกัษณะภมูิประเทศ  สงู-ตํ่า ตามลกัษณะภมูิประเทศ  สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน 
ลกัษณะถนนผ่านหน้า 
ความกว้าง/เขตทาง (เมตร) 

ลาดยาง 
 30/50 เมตร 

ลาดยาง  

30/50 เมตร 
ลาดยาง  
5/5 เมตร 

ลกูรัง  
6/10 เมตร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพดี  
5/5 เมตร 

สาธารณปูโภคที่มี ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา 

ผงัเมือง สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นปานกลาง 

สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 

สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สภาพแวดล้อม ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านที่อยู่อาศยั ย่านที่อยู่อาศยั ย่านที่อยู่อาศยั 

ศกัยภาพการพฒันา พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยั ที่อยู่อาศยั ที่อยู่อาศยั ที่อยู่อาศยั 
เงื่อนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอให้เช่า เสนอให้เช่า 
ราคา ตารางวาละ 87,500- บาท ตารางวาละ 87,500- บาท ตารางวาละ 45,000- บาท ตารางวาละ 83.33- บาท/เดือน 

(เดือนละ 200,000.- บาท) 
ตารางวาละ 41.66- บาท/เดือน 

(เดือนละ 25,000.- บาท) 
วนั / เดือน / ปี ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ 
ผู้ให้ข้อมลู ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย คณุต้า (ตวัแทนเจ้าของทรัพย์สิน) คณุเลก็ (เจ้าของทรัพย์สิน) 
สถานที่ติดตอ่/โทรศพัท์ 094-805-7766 081-801-8609 089-666-0051 099-480-9339 081-693-5424 
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รายละเอ ียด ข้อมูลท ี่ 10 ข้อมูลท ี่ 11* ข้อมูลท ี่ 12* ข้อมูลท ี่ 13  
ลกัษณะทรัพย์สิน  ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่  
ที่ตัง้ ถนนเจ้าฟ้า ซอย 69 แยกจากถนน

เจ้าฟ้าตะวนัตก (ทล.4022) 
ถนนเจ้าฟ้าตะวนัตก (ทล.4022) เข้า 50 เมตร ซอยแยกจาก  

ถนนวิเศษ 
ถนนเจ้าฟ้า ซอย 69 แยกจากถนน

เจ้าฟ้าตะวนัตก (ทล.4022) 
 

เนือ้ที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.) 3-0-0.0 ไร่ (1,200.0 ตร.ว.) 10-0-0.0 ไร่ (4,000.0 ตร.ว.) 1-2-0.0 ไร่ (600.0 ตร.ว.) 0-1-45 ไร่ (145.0 ตร.ว.)  
รูปร่างแปลงที่ดิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหลายเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
ขนาดกว้าง x ยาว (เมตร) กว้างติดถนน 

ประมาณ 80 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 70 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 40 เมตร 
กว้างติดถนน 

ประมาณ 20 เมตร 
 

จํานวนด้านติดถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน  
สภาพที่ดิน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน สงูเสมอถนน  
ลกัษณะถนนผ่านหน้า 
ความกว้าง/เขตทาง (เมตร) 

ลาดยาง   
12/16 เมตร 

ลาดยาง 
12/16 เมตร 

ลาดยาง 
5/6 เมตร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
5/5 เมตร 

 

สาธารณปูโภคที่มี ไฟฟ้า,ประปา,  
โทรศพัท์, ไฟฟ้าถนน 

ไฟฟ้า,ประปา ไฟฟ้า,ประปา, โทรศพัท์ ไฟฟ้า,ประปา,   

ผงัเมือง สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นปานกลาง 

สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นน้อย 

สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนานแน่นน้อย 

 

สภาพแวดล้อม ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศยั 

ที่อยู่อาศยั ย่านที่อยู่อาศยั  

ศกัยภาพการพฒันา พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยั  
เงื่อนไข เสนอให้เช่า (ปัจจบุนัมีผู้ เช่าแล้ว) เสนอให้เช่า เสนอให้เช่า เสนอให้เช่า  
ราคา ตารางวาละ 62.50- บาท/เดือน/ไร่ 

(เดือนละ 25,000.- บาท/เดือน/ไร่) 
ตารางวาละ 2,000- บาท/ตร.ว./ปี ตารางวาละ 1,200- บาท/ตร.ว./ปี ตารางวาละ 1,655- บาท/ตร.ว./ปี  

วนั / เดือน / ปี ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ ณ วนัสํารวจ  
ผู้ให้ข้อมลู คณุมิน (ผู้ให้เช่า) คณุเร (เจ้าของทรัพย์สิน) คณุไหม (ผู้ให้เช่า) คณุแพรว  
สถานที่ติดตอ่/โทรศพัท์ 089-460-9309 080-618-0023 099-406-5955 099-483-7772  
หมายเหต ุ: ข้อมลูที่ 11 ที่ดิน ตอ่รองแบง่ให้เช่า 10 ไร่จากที่ดินรวม 28 ไร่เป็นการแบง่เช่าเฉพาะสว่นติดถนนเพื่อการพฒันาพาณิชย์ และเสนอขายประมาณ 55,000 บาท/ตารางวาอตัราผลตอบแทนประมาณ 3.6% 
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การถ่วงนํา้หนักทรัพย์สนิเพ ื่อประเมนิมูลค่าสาํหรับการวเิคราะห์ราคาที่ดนิ  (ซือ้ขาย) จัดทาํโดย CPM 

 ในการประเมินราคาตลาด (ซือ้ขาย) CPM เลือกใช้ข้อมลูท่ีดินท่ีมีการซือ้ขายหรือเสนอขายมาเปรียบเทียบ ดงันี ้

รายละเอ ียด 
ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ ทรัพย์สินท ี่

ประเมนิราคา ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 

เนือ้ท่ี (ตรว.) 780.0 619.0 1,176.0 3,331.0 
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา) 88,461 117,762 65,000  
ราคาตอ่รอง (บาท) -7,077 -5,888 -5,200  
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น 81,384 111,874 59,800  

 

ทัง้นี ้CPM ได้เลือกใช้ข้อมลู 1-3 ในการเปรียบเทียบ โดยจากการได้คยุเบือ้งต้น ข้อมลูท่ี 1 สามารถตอ่รองราคา
ได้มากท่ีสดุ (คา่ธรรมเนียมและคา่โอน ทางผู้ขายจะเป็นฝ่ายชําระทัง้หมด) โดยราคาปรับแก้เบือ้งต้นของข้อมลูท่ี 1-3 อยู่ท่ี 
81,384 บาท 111,874 บาท และ 59,800 บาท ตามลําดบั 

ปัจจัยท ี่พจิารณา 
นํา้หนัก ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ1/ ทรัพย์สินท ี่

ประเมนิราคา (%) ข้อมูลท ี่ 1 ข้อมูลท ี่ 2 ข้อมูลท ี่ 3 

1.ทําเลท่ีตัง้      
1.1 ทําเลท่ีตัง้ทัว่ไป 20 8 9 5 6 
1.2 สภาพแวดล้อม 15 8 9 4 5 
2.ลกัษณะกายภาพ 
2.1 เนือ้ท่ีดิน 10 7 8 5 4 
2.2 รูปร่างท่ีดิน 10 8 8 6 4 
2.3 หน้ากว้าง x ลกึ 10 8 7 5 4 
2.4 ระดบัท่ีดิน 0 7 7 7 7 
3. สาธารณปูโภค 
3.1 ถนนผ่านหน้าท่ี 10 7 8 6 6 
3.2 สิทธิการใช้ทาง 0 7 7 7 7 
3.3 ไฟฟ้า 0 7 7 7 7 
3.4 นํา้ใช้ 0 7 7 7 7 
4. การใช้ประโยชน์สงูสดุ/ข้อจํากดั 
4.1 ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์สงูสดุ 10 8 9 5 5 
4.2 สภาพคลอ่ง 5 7 8 6 4 
4.3 ข้อจํากดัทางกฎหมาย 10 8 9 7 6 

ผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนัก 100 775 845 530 505 
สดัสว่นคะแนนเทียบกบัทรัพย์สิน   0.6516 0.5976 0.9528 1.0000 
ราคาท่ีได้ปรับแก้แล้ว  53,031 66,860 56,979 - 
สตูรคํานวณทางคณิตศาสตร์ (IF,ABS)2/   270 340 25 635 
สดัสว่น   0.4252 0.5354 0.0394 1.0000 
Inverse3/   2.3519 1.8676 25.4000 29.6195 
การให้คา่คะแนนถ่วงนํา้หนกั4/   7.94% 6.31% 85.75% 100.00% 
มลูคา่จากการให้นํา้หนกั  4,211 4,216 48,862 57,289 

มูลค่าท ี่ประเมนิ  ตารางวาละ (ปัดเศษ) 57,500 
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หมายเหต:ุ 1/ รายละเอียดการระดบัคะแนน ดีมาก=9-10, ดี=7-8, ปานกลาง=5-6, พอใช้=3-4, ต่ํา=1-2 
              2/ สตูรคํานวณทางคณิตศาสตร์ (IF,ABS) หรือผลตา่งผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา ผลรวมคะแนนจากการถ่วง 

                นํา้หนกัของแตล่ะข้อมลู 
             3/ Inverse เป็นการกลบัค่าโดยนํา 1 มาหารด้วยสดัสว่น เพ่ือทําให้ค่าท่ีมีขนาดเลก็กลายเป็นคา่ใหญ่ สว่นค่าท่ีมีขนาดใหญ่ (แตกต่างกนัมาก 
                 ระหวา่งราคาท่ีขายกบัราคาท่ีคํานวณได้) จะมีขนาดเลก็ลง  
             4/ การให้ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนกั เกิดจาก Inverse ของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา หารด้วย Inverse ของแตล่ะข้อมลู 
 

CPM ได้พิจารณา 4 ปัจจัยหลกั ได้แก่ ทําเลท่ีตัง้ ลกัษณะกายภาพของท่ีดิน สาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์
สูงสุด/ข้อจํากัด โดยได้กําหนดนํา้หนัก และคะแนนในแต่ละปัจจัย ตามตารางข้างต้น โดยคะแนนจะผันแปรไปตาม
คณุภาพของปัจจยันัน้ ย่ิงมีคะแนนท่ีสงูหมายถงึข้อมลูนัน้มีปัจจยัท่ีมีคณุภาพท่ีดี 

จากตาราง ข้อมลูท่ี 1 และ 2 เป็นท่ีดินคณุภาพสงูเหมาะกบัการพาณิชยกรรม โดยท่ีดินตัง้อยู่บนถนนหลกั ติด
ถนนใหญ่ รูปร่างแปลงทีดินเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า เนือ้ท่ีดิน มีความเหมาะสม ต่างจากข้อมลูท่ี 3 ท่ีอยู่ในซอยจากถนน รูปร่าง
แปลงท่ีดินเป็นรูปหลายเหล่ียม (ท่ีดินหน้าแคบ) และมีเนือ้ท่ีดินท่ีใหญ่เกินไป ซึ่งมีความใกล้เคียงกบัทรัพย์สินท่ีประเมิน
ราคา ด้วยปัจจยัดงักลา่วยงัสง่ผลให้ท่ีดินทัง้สองแหง่นีมี้สภาพคลอ่งท่ีต่ํา 

จากผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา พบว่าทรัพย์สินท่ีประเมินราคานัน้ผลรวม
คะแนนจากการถ่วงนํา้หนกั อยู่ท่ี 505 คะแนน ซึง่ตวัเลขใกล้เคียงกบัข้อมลูท่ี 3 มากท่ีสดุ ซึง่มีคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวม อยู่ท่ี 
530 คะแนน นํามาคณูกบัสดัส่วนคะแนนเทียบกบัทรัพย์สิน จะได้ราคาท่ีปรับแก้แล้วของข้อมลูท่ี 1-3 อยู่ท่ี 53,031 บาท 
66,860 บาท 56,979 บาท ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม การถ่วงนํา้หนกัยงัต้องดําเนินการต่อไปอีกขัน้หนึ่ง เน่ืองจากการถ่วง
นํา้หนกัขัน้ต้นยงัเป็นการให้นํา้หนกัท่ีเท่าๆ กนัของทกุข้อมลูเปรียบเทียบ โดยยงัไม่ได้พิจารณาว่าตวัเลขเปรียบเทียบไหนท่ี
ควรเช่ือถือมากกวา่กนั 

ขัน้ตอนนี ้จึงแสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของทรัพย์สินท่ีประเมินราคากบักลุ่มข้อมลู ทัง้นี ้
ไม่พิจารณาค่าท่ีเป็นบวกหรือลบ แต่มุ่งพิจารณาจากความแตกต่างของตวัเลขเป็นสําคญั ผลปรากฎว่าความต่างข้อมลู
เปรียบเทียบ 1-3 เป็น 270, 340 และ 25 ตามลําดบั (แสดงว่าข้อมลูท่ี 3 มีการปรับค่าน้อยท่ีสดุ และข้อมลูท่ี 2 มีการปรับ
ค่ามากท่ีสดุ) โดยสดัส่วนการปรับมากหรือน้อยจะถูกแสดงในบรรทดัต่อมา นํามากลบัค่า (Inverse) และคิดสดัส่วนจะ
พบว่าข้อมูลท่ี 3 มีค่าคะแนนถ่วงนํา้หนักอยู่ท่ีร้อยละ 85.75 ตามมาด้วยข้อมูลท่ี 1 และ 2 ท่ีร้อยละ 7.94 และ 6.31 
ตามลําดบั จากนัน้นําคา่คะแนนถ่วงนํา้หนกัท่ีได้นีม้าคณูกบัราคาท่ีได้ปรับแก้แล้ว 

เม่ือคูณครบทุกข้อมูลแล้ว จึงนําค่าท่ีได้มารวมเป็นมูลค่าจากให้นํา้หนักของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา ได้มูลค่า
เท่ากับ 57,289 บาทต่อตารางวา จากข้อมูลข้างต้น CPM จึงพิจารณากําหนดมูลค่าท่ีดินท่ีตลาดประเมินได้ เท่ากับ 
57,500 บาทตอ่ตารางวา (ปัดเศษ) 

 
การถ่วงนํา้หนักทรัพย์สนิเพ ื่อประเมนิมูลค่า สาํหรับการวเิคราะห์มูลค่าตลาด (ค่าเช่า) จัดทาํโดย CPM 
ในการประเมินราคาตลาด (คา่เช่า) CPM เลือกใช้ข้อมลูท่ีดินท่ีมีการเสนอให้เช่ามาเปรียบเทียบ ดงันี ้

รายละเอ ียด 
ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ ทรัพย์สินท ี่

ประเมนิราคา ข้อมูลท ี่ 8 ข้อมูลท ี่ 11 ข้อมูลท ี่ 12 

เนือ้ท่ี (ตรว.) 2,400.0 4,000.0 600.0 3,331.0 
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา) 1,000 2,000 1,200  
ราคาตอ่รอง (บาท) -100 -200 -96  
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น 900 1,800 1,104  
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ทัง้นี ้CPM ได้เลือกใช้ข้อมลู 8 11 และ 12 ในการเปรียบเทียบ โดยจากการได้คยุเบือ้งต้น ราคาปรับแก้เบือ้งต้น
ของข้อมลูท่ี 8 11 และ 12 เหลืออยูอ่ท่ี 900 บาท 1,800 บาท และ 1,104 บาท ตามลําดบั 

 

ปัจจัยท ี่พจิารณา 
นํา้หนัก ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ1/ ทรัพย์สินท ี่

ประเมนิราคา (%) ข้อมูลท ี่ 8 ข้อมูลท ี่ 11 ข้อมูลท ี่ 12 

1.ทําเลท่ีตัง้      
1.1 ทําเลท่ีตัง้ทัว่ไป 25 5 9 7 9 
1.2 สภาพแวดล้อม 20 4 8 6 8 
2.ลกัษณะกายภาพ 
2.1 เนือ้ท่ีดิน 10 5 4 7 4 
2.2 รูปร่างท่ีดิน 10 4 7 5 7 
2.3 หน้ากว้าง x ลกึ 5 5 5 4 4 
2.4 ระดบัท่ีดิน 0 7 7 7 7 
3. สาธารณปูโภค 
3.1 ถนนผ่านหน้าท่ี 5 5 8 6 7 
3.2 สิทธิการใช้ทาง 0 7 7 7 7 
3.3 ไฟฟ้า 0 7 7 7 7 
3.4 นํา้ใช้ 0 7 7 7 7 
4. การใช้ประโยชน์สงูสดุ/ข้อจํากดั 
4.1 ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์สงูสดุ 10 5 8 5 8 
4.2 สภาพคลอ่ง 5 4 5 6 5 
4.3 ข้อจํากดัทางกฎหมาย 10 5 8 6 8 

ผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนัก 100 465 745 605 735 
สดัสว่นคะแนนเทียบกบัทรัพย์สิน   1.5806 0.9866 1.2149 1.0000 
ราคาท่ีได้ปรับแก้แล้ว   1,423 1,776 1,341 -               
สตูรคํานวณทางคณิตศาสตร์ (IF,ABS)2/  270 10 130 410 
สดัสว่น  0.6585 0.0244 0.3171 1.0000 
Inverse3/  1.5185 41.0000 3.1538 45.6724 
การให้คา่คะแนนถ่วงนํา้หนกั4/  3.32% 89.77% 6.91% 1.0000 
มลูคา่จากการให้นํา้หนกั  47 1,594 93 1,734 

มูลค่าท ี่ประเมนิ  ตารางวาละ (ปัดเศษ) 1,725 
หมายเหต:ุ 1/ รายละเอียดการระดบัคะแนน ดีมาก=9-10, ดี=7-8, ปานกลาง=5-6, พอใช้=3-4, ต่ํา=1-2 
              2/ สตูรคํานวณทางคณิตศาสตร์ (IF,ABS) หรือผลตา่งผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา ผลรวมคะแนนจากการถ่วง 

                นํา้หนกัของแตล่ะข้อมลู 
             3/ Inverse เป็นการกลบัค่าโดยนํา 1 มาหารด้วยสดัสว่น เพ่ือทําให้ค่าท่ีมีขนาดเลก็กลายเป็นคา่ใหญ่ สว่นค่าท่ีมีขนาดใหญ่ (แตกต่างกนัมาก 
                 ระหวา่งราคาท่ีขายกบัราคาท่ีคํานวณได้) จะมีขนาดเลก็ลง  
             4/ การให้ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนกั เกิดจาก Inverse ของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา หารด้วย Inverse ของแตล่ะข้อมลู 

 

CPM ได้พิจารณา 4 ปัจจัยหลกั ได้แก่ ทําเลท่ีตัง้ ลกัษณะกายภาพของท่ีดิน สาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์
สูงสุด/ข้อจํากัด โดยได้กําหนดนํา้หนัก และคะแนนในแต่ละปัจจัย ตามตารางข้างต้น โดยคะแนนจะผันแปรไปตาม
คณุภาพของปัจจยันัน้ ย่ิงมีคะแนนท่ีสงูหมายถงึข้อมลูนัน้มีปัจจยัท่ีมีคณุภาพท่ีดี 
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จากตาราง ข้อมลูท่ี 8 และ 12 ท่ีดินตัง้อยู่บนซอยแยก และเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความหนาแน่นน้อยและไม่
เหมาะกับการพาณิชยกรรม ต่างจากข้อมูลท่ี 11 ท่ีอยู่บนถนนหลัก และเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นมาก 
อยา่งไรก็ตามพืน้ท่ีนีมี้เนือ้ท่ีดินท่ีใหญ่เกินไป (10 ไร่ ) ซึง่มีความใกล้เคียงกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินราคา  

จากผลรวมคะแนนจากการถ่วงนํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา พบว่าทรัพย์สินท่ีประเมินราคานัน้ผลรวม
คะแนนจากการถ่วงนํา้หนกั อยู่ท่ี 735 คะแนน ซึง่ตวัเลขใกล้เคียงกบัข้อมลูท่ี 11 มากท่ีสดุ ซึง่มีคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวม อยู่
ท่ี 745 คะแนน นํามาคูณกับสดัส่วนคะแนนเทียบกับทรัพย์สิน จะได้ราคาท่ีปรับแก้แล้วของข้อมลูท่ี 8 11 และ 12 อยู่ท่ี 
1,423 บาท 1,776 บาท 1,341 บาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การถ่วงนํา้หนักยังต้องดําเนินการต่อไปอีกขัน้หนึ่ง 
เน่ืองจาก การถ่วงนํา้หนกัขัน้ต้นยงัเป็นการให้นํา้หนกัท่ีเท่าๆกนัของทกุข้อมลูเปรียบเทียบ โดยยงัไม่ได้พิจารณาว่าตวัเลข
เปรียบเทียบไหนท่ีควรเช่ือถือมากกวา่กนั 

ขัน้ตอนนี ้จึงแสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนถ่วงนํา้หนกัรวมของทรัพย์สินท่ีประเมินราคากบักลุ่มข้อมลู ทัง้นี ้
ไม่พิจารณาค่าท่ีเป็นบวกหรือลบ แต่มุ่งพิจารณาจากความแตกต่างของตวัเลขเป็นสําคญั ผลปรากฎว่าความต่างข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 8 11 และ 12 เป็น 270, 10 และ 130 ตามลําดบั (แสดงวา่ข้อมลูท่ี 11 มีการปรับคา่น้อยท่ีสดุ และข้อมลูท่ี 8 
มีการปรับค่ามากท่ีสดุ) โดยสดัส่วนการปรับมากหรือน้อยจะถูกแสดงในบรรทดัต่อมา นํามากลบัค่า (Inverse) และคิด
สดัส่วนจะพบว่าข้อมลูท่ี 3 มีค่าคะแนนถ่วงนํา้หนกัอยู่ท่ีร้อยละ 89.77 ตามมาด้วยข้อมลูท่ี 12 และ 1 ท่ีร้อยละ 6.91 และ 
3.32 ตามลําดบั จากนัน้นําคา่คะแนนถ่วงนํา้หนกัท่ีได้นีม้าคณูกบัราคาท่ีได้ปรับแก้แล้ว 

เม่ือคณูครบทกุข้อมลูแล้ว จึงนําค่าท่ีได้มารวมเป็นมลูค่าจากให้นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีประเมินราคา ได้มลูค่าค่า
เช่าเท่ากับ 1,734 บาทต่อตารางวา จากข้อมลูข้างต้น CPM จึงพิจารณากําหนดมลูค่าค่าเช่าท่ีตลาดประเมินได้ เท่ากับ 
1,725 บาทตอ่ตารางวา (ปัดเศษ) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินท่ีดิน (ซือ้ขายและค่าเช่า) ดังกล่าว มีความเหมาะสม
เน่ืองจากวิธีนีไ้ด้ปรับค่าความแตกต่างของข้อมลูท่ีนํามาพิจารณา ให้มีมลูค่าใกล้เคียงกบัทรัพย์สินท่ีประเมินราคา และได้
คํานวณตามแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และอยู่ภายใต้ข้อบังคบัของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) โดยใช้ค่าอัตราค่าเช่าของท่ีดินท่ีนํามาเปรียบเทียบ เช่นเดียวกับสินทรัพย์ท่ีต้องการ
ประเมิน 
 

วเิคราะห์มูลค่าตลาด (ค่าเช่า) สาํหรับอาคาร  
เน่ืองจากอาคารท่ีประเมิน เป็นอาคารซึง่มีสกัษณะสถาปัตยกรรมก่อสร้างพิเศษจําเพาะ จงึไมส่ามารถหาข้อมลู

เปรียบเทียบได้ โดยอาคารมีอายกุวา่ 26 ปี โดยมีอายทุางกายภาพ 50 ปี ซึง่สามารถพิจารณาอายคุงเหลือของอาคาร
คงเหลือ 24 ปี ดงันัน้ ผู้ประเมินอิสระพิจารณาคา่เช่ามลูคา่อาคาร จากมลูคา่ปัจจบุนัของอาคารและอายเุฉล่ียท่ี 24 ปี 
(ปัดเศษ) โดยมีอตัราผลตอบแทนตอ่ปี 4.16 % (ผู้ประเมินพิจารณาคา่เช่ามลูคา่อาคารปัจจบุนัจากมลูคา่ปัจจบุนัของ
อาคารและเฉล่ียอายท่ีุ 24 ปี) ปัดเศษเป็น 4% แทนคา่โดยสตูร I=V*R (โดย I คือคา่เช่ารายปี, V คือมลูคา่อาคาร และ R 
คืออตัรผลตอบแทน โดยสรุปได้ดงันี ้

คา่เช่ารายปี (I) = มลูคา่อาคาร (V) x อตัราผลตอบแทน (R) 
 = 6,263,290 x 4% 
 = 250,232 บาทตอ่ปี 
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สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ  (ราคาซือ้ขาย) โดย CPM 

รายละเอ ียด 
ราคาประเมนิ  

(บาท /ตารางวา) 
บาท  

(1) ท่ีดิน เนือ้ท่ี 8-1-31.0 ไร่ หรือ 3,331.0 ตารางวา 57,000 191,532,500 
(2) สิง่ปลกูสร้าง อาคารบ้านเด่ียวตกึ 2 ชัน้ - 6,263,290 
รวมมลูคา่ตลาดของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 197,795,790 
รวม (ปัดเศษ) 197,800,000 
 CPM ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิเทา่กบั 197.80 ล้านบาท 
 

สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ  (ค่าเช่า) โดย CPM 

รายละเอ ียด 
ค่าเช่าท ี่ประเมนิต่อปี 

(บาท /ตารางวา) 
บาท  (ต่อปี) 

(1) ท่ีดิน เนือ้ท่ี 8-1-31.0 ไร่ หรือ 3,331.0 ตารางวา 1,725 5,745,975 
(2) สิง่ปลกูสร้าง อาคารบ้านเด่ียวตกึ 2 ชัน้ - 250,532 
รวมมลูคา่เช่าของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 5,996,507 
รวม (ปัดเศษ) 6,000,000 
 CPM ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน (คา่เช่า) ของบริษัทฯ ได้มลูค่าคา่เช่าเทา่กบั 6.00 ล้านบาทต่อปี ในปีแรก 

 
ทัง้นี ้ จากการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) และ 2) วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ดงันัน้ มลูคา่ทรัพย์สนิจากการประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ สรุปให้
มลูคา่ตลาด ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 197,800,000 บาท และ มลูค่าคา่เช่าตลาด (รายปี) เทา่กบั 6,000,000 บาท โดยมีการ
ปรับเพิ่มคา่เช่าร้อยละ 3 ตอ่ปี (จากการตรวจสอบการปรับขึน้ของราคาคา่เช่า พบวา่ รอบการปรับเฉล่ียอยูท่ี่ 3 ปีครัง้ละ 
10% หรือ 5 ปี ครัง้ละ 15% จงึสามารถเฉลี่ยการปรับคา่เช่าตอ่ปีได้ท่ี ประมาณ 3%) 
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และสามารถสรุปคา่เช่ารายเดือน และรายปีได้ดงันี ้

ตารางแสดงการกําหนดคา่เช่าตลาด ระยะเวลา 30 ปี 
ปีท่ี คา่เช่า (บาท/เดือน) คา่เช่า (บาท/ปี) 
1         500,000  6,000,000 
2         515,000  6,180,000 
3         530,450  6,365,400 
4         546,364  6,556,362 
5         562,754  6,753,053 
6         579,637  6,955,644 
7         597,026  7,164,314 
8         614,937  7,379,243 
9         633,385  7,600,620 

10         652,387  7,828,639 
11         671,958  8,063,498 
12         692,117  8,305,403 
13         712,880  8,554,565 
14         734,267  8,811,202 
15         756,295  9,075,538 
16         778,984  9,347,804 
17         802,353  9,628,239 
18         826,424  9,917,086 
19         851,217  10,214,598 
20         876,753  10,521,036 
21         903,056  10,836,667 
22         930,147  11,161,767 
23         958,052  11,496,620 
24         986,793  11,841,519 
25      1,016,397  12,196,765 
26      1,046,889  12,562,668 
27      1,078,296  12,939,548 
28      1,110,645  13,327,734 
29      1,143,964  13,727,566 
30      1,178,283  14,139,393 

รวมค่าเช่าท ัง้สิน้   285,452,494  

 
ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM 
CPM ใช้ วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินสิ่งปลูกสร้าง โดยได้มูลค่าสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 

6,263,290 บาท และใช้วิธีเปรียบเทียบมลูค่าตลาด (Market Approach) ในการประเมินราคาซือ้ขายท่ีดิน โดยได้มลูค่า
ตลาด ณ ปัจจบุนั เท่ากบั 191,532,500 บาท รวมเป็นราคาตลาด (ซือ้ขาย) 197.80 ล้านบาท สว่นการประเมินค่าเช่าท่ีดิน 
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CPM เลือกใช้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีดินท่ีมีการเสนอขายในตลาด 3 
ข้อมลู และได้มลูคา่เช่าท่ีประเมินได้ปีแรกเทา่กบั 6.00 ล้านบาท  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) สําหรับสิง่ปลกูสร้าง โดยการวิธีคิด
มลูค่าทนุแทนใหมต่ามหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ตามมาตรฐานในการกําหนดมลูค่าสิ่งปลกูสร้างตามมาตรฐานราคาค่า
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 ท่ีกําหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และคํานวณอตัราค่าเช่า 
โดยใช้อตัราผลตอบแทนสําหรับอาคาร ท่ีร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งสงูกว่า UK ท่ีร้อยละ 2 ต่อปี (CPM มองเป็นการเช่าอาคาร
โดยตรง ในขณะท่ี UK มองเป็นการเช่าท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ทําให้กําหนดอตัราผลตอบแทนตา่งกนั) 

โดยค่าเช่าท่ีดิน CPM เลือกใช้ข้อมลูท่ีดินท่ีมีการเสนอให้เช่าโดยตรง ซึง่ตรงกบัลกัษณะการประเมินท่ีดินในครัง้นี ้
(ท่ีต้องการประเมินค่าเช่า) เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมลูค่า เช่น ทําเลท่ีตัง้ขนาดและ
รูปร่างท่ีดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนน
โดยวิธีถ่วงนํา้ หนัก (Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน และนํามารวม
กบัมลูค่าค่าเช่าของสิ่งปลกูสร้างซึง่นํามลูค่าตามสภาพของสิ่งปลกูสร้างคณูกบัอตัราผลตอบแทนค่าเช่าตามตลาด เพ่ือให้
ได้ราคาตลาดของค่าเช่า แล้วจึงนํามาบวกกบัค่าเช่าสิ่งปลกูสร้างท่ีประเมินได้ รวมเป็นค่าเช่าในปีแรก และกําหนดให้มี
อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3 ตอ่ปี ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่วิธีนีเ้หมาะสมท่ีสดุและเพียงพอในการประเมิน
คา่เช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างในครัง้นี ้เน่ืองจากสะท้อนมลูคา่ท่ีประเมินตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากท่ีสดุ  

 
สรุปการประเมนิราคาของผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอสิระทัง้ 2 ราย  
 

 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ เอเจนซ่ี 
จํากดั (UK) 

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั 
(CPM) 
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วิธีการประเมินท่ีดิน มลูคา่ตลาดท่ีดิน 
- วิธีราคาตลาด 
 (Market Approach)  
มลูคา่ตลาดค่าเช่า  
- วิธีคิดรายได้พาณิชยกรรม 
(Income Approach) 

มลูคา่ตลาดท่ีดิน 
- วิธีราคาตลาด 
 (Market Approach)  
มลูคา่ตลาดค่าเช่า  
- วิธีราคาตลาด 
 (Market Approach) ของท่ีดิน
ท่ีมีการเสนอให้เช่าในตลาด 
 

ผู้ประเมินทัง้ 2 ราย ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ของท่ีดินเพ่ือทราบมูลค่าตลาดของราคาขาย แต่
ในการประเมินค่าเช่าท่ีดิน UK ใช้วิธีคิดรายได้
พาณิชยกรรม โดยคณูอตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 
2 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการสํารวจของบริษัทใน
อดีต เพ่ือคํานวณเป็นค่าเช่า ในขณะท่ี CPM ใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินท่ีมีการเสนอให้
เช่าเลยโดยตรง  จึงมีความเหมาะสมกับการ
ประเมินราคาคา่เช่าของท่ีดินในครัง้นีม้ากกวา่ 
นอกจากนี ้ทัง้ UK และ CPM ไม่มีการคํานวณค่า
หน้าดิน เช่นเดียวกบัร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินท่ี
ต้องการประเมิน 

วิธีการประเมินส่ิงปลกู
สร้าง 

วิธีคิดจากต้นทน  
(Cost Approach) 
โดยอ้างอิงข้อมลูสิง่ปลกูสร้าง
จาก CPM 

วิธีคิดจากต้นทน  
(Cost Approach) 

ผู้ ประเมินทั ง้  2 รายใช้ วิธี คิดจากต้นทุน  เพ่ื อ
ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 
และเป็นมาตรฐานสําหรับการประเมินราคาสิ่ง
ปลกูสร้าง โดยอ้างอิงเกณฑ์การคํานวณจาก VAT 
หลังจากนัน้ จึงคํานวณค่าเช่ารายได้โดยคูณกับ
อตัราผลตอบแทนของอาคาร โดย UK ใช้ร้อยละ 2 
ต่อ ปี  และ  CPM ใช้ ร้อยละ  4 ต่อ ปี  โดยหาก
พิจารณากับข้อมูลอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ
กองทุนอสังหาริมท รัพ ย์  ท่ี อ้างอิงจากมูลนิ ธิ
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 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ เอเจนซ่ี 
จํากดั (UK) 

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั 
(CPM) 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (เปิดเผย ณ 
วั น ท่ี  22 ม ก ร า ค ม  2560) ซึ่ ง ส รุ ป อั ต ร า
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารสํานักงาน  / อาคารโรงงาน  / 
โรงแรม 3 ดาว (ปี 2557 – 2559 ได้ระหวา่งร้อยละ 
6 – 8 ต่อปี  อย่างไรก็ตาม  อัตราผลตอบแทน
ดงักล่าวรวมค่าท่ีดินแล้ว ประกอบกบัสิ่งปลกูสร้าง
ท่ีประเมินมีสภาพเก่ากว่าและเป็นท่ีพักอาศยั ทํา
ให้ไม่สามารถระบอุตัราท่ีเหมาะสมท่ีสดุได้ 

วนัท่ีประเมิน วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560  
มูลค่าทรัพย์สินท่ีประเมิน 
(ราคาซือ้ขาย) 

222,778,290 บาท 197,800,000 บาท มูลค่าทรัพย์สิน  อยู่ ระหว่าง 197.80 – 222.78 
ล้านบาท 

ราค าป ระ เมิ น ท่ี ดิ น ต่ อ
ตารางวา (ราคาซือ้ขาย) 

65,000 บาท 57,500 บาท ราคาประเมินต่อตารางวา อยู่ระหว่าง 57,500 – 
65,000 บาท 

มลูคา่คา่เช่าท่ีประเมิน 212,286,496 บาท 285,452,494 บาท มูลค่าทรัพย์สิน  อยู่ ระหว่าง 212.29 – 285.45 
ล้านบาท 

- อตัราคา่เช่ารายปี (ปีแรก) 4,440,000 บาท 6,000,000 บาท ค่าเช่าท่ีประเมินโดย CPM กําหนดให้ปรับขึน้ร้อย
ละ 3 ต่อปี ส่วนค่าเช่าโดย UK จะมีการปรับขึน้
ร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นวา่มีคา่ใกล้เคียงกนั 

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย มีวิธีการประเมินตามสมมติฐานท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ UK 

ใช้การเปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินท่ีมีการซือ้ขาย และสิ่งปลกูสร้างคํานวณจากวิธีคิดต้นทนุ แล้วจึงคํานวณเป็นค่า
เช่าโดยคูณอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินท่ีร้อยละ 2 ต่อปี ในขณะท่ี CPM ใช้การเปรียบเทียบราคาตลาดของค่าเช่า
โดยตรง สว่นสิง่ปลกูสร้างคํานวณจากวิธีคิดต้นทนุ แล้วจึงคํานวณเป็นค่าเช่าโดยคณูอตัราผลตอบแทนของทรัพย์สนิท่ีร้อย
ละ 4 ต่อปี ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดของค่าเช่าท่ีดิน ซึง่ CPM นํามาอ้างอิงน่าจะ
เหมาะสมกบัการประเมินสิทธิการเช่าครัง้นีม้ากกว่าการนําราคาตลาดท่ีดินในการซือ้ขาย แล้วมาคิดวิธีรายได้พาณิชยก
รรมท่ีประเมินโดย UK อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินทัง้สองเพ่ือเปรียบเทียบ
ราคาสงูสดุ และต่ําสดุ 

โดยสรุปจะได้ราคาประเมินคา่เช่าตามสทิธิการเช่าระยะยาว 30 ในปีแรกได้ระหว่าง 4.44 – 6.00 ล้านบาท โดยมี
อตัราการปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี หรือร้อยละ 3 ต่อปี และได้มลูค่าคา่เช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้ระหว่าง 212.29 – 
285.45 ล้านบาท 

แสะสามารถสรุปตารางเทียบอตัราคา่เช่า (รายปี) โดยได้นําคา่เช่าท่ีดิน อ้างอิงจากร่างสญัญเช่าท่ีดิน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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ระยะเวลาเช่า ค่าเช่าต่อปี (หน่วย: บาท) ร่างสัญญาสิทธ ิการเช่า 

ของบริษัทฯ   
(ปีท ี่) UK CPM ร่างสัญญาสิทธ ิการ

เช่าของบริษัทฯ 
ตํ่ากว่าราคา

ประเมนิของ UK 
(ร้อยละ)  

ตํ่ากว่าราคา
ประเมนิของ 

CPM (ร้อยละ) 
1 4,440,000 6,000,000 ยกเว้นคา่เช่า N/A N/A 
2 4,440,000 6,180,000 2,640,000 40.54 57.28 
3 4,440,000 6,365,400 2,640,000 40.54 58.53 
4 4,884,000 6,556,362 3,000,000 38.57 54.24 
5 4,884,000 6,753,053 3,000,000 38.57 55.58 
6 4,884,000 6,955,644 3,000,000 38.57 56.87 
7 5,372,400 7,164,314 3,600,000 32.99 49.75 
8 5,372,400 7,379,243 3,600,000 32.99 51.21 
9 5,372,400 7,600,620 3,600,000 32.99 52.64 
10 5,909,640 7,828,639 3,840,000 35.02 50.95 
11 5,909,640 8,063,498 3,840,000 35.02 52.38 
12 5,909,640 8,305,403 3,840,000 35.02 53.77 
13 6,500,604 8,554,565 4,200,000 35.39 50.90 
14 6,500,604 8,811,202 4,200,000 35.39 52.33 
15 6,500,604 9,075,538 4,200,000 35.39 53.72 
16 7,150,664 9,347,804 4,800,000 32.87 48.65 
17 7,150,664 9,628,239 4,800,000 32.87 50.15 
18 7,150,664 9,917,086 4,800,000 32.87 51.60 
19 7,865,731 10,214,598 5,040,000 35.92 50.66 
20 7,865,731 10,521,036 5,040,000 35.92 52.10 
21 7,865,731 10,836,667 5,040,000 35.92 53.49 
22 8,652,304 11,161,767 5,400,000 37.59 51.62 
23 8,652,304 11,496,620 5,400,000 37.59 53.03 
24 8,652,304 11,841,519 5,400,000 37.59 54.40 
25 9,517,534 12,196,765 6,000,000 36.96 50.81 
26 9,517,534 12,562,668 6,000,000 36.96 52.24 
27 9,517,534 12,939,548 6,000,000 36.96 53.63 
28 10,469,288 13,327,734 6,600,000 36.96 50.48 
29 10,469,288 13,727,566 6,600,000 36.96 51.92 
30 10,469,288 14,139,393 6,600,000 36.96 53.32 
รวม 212,286,496 285,452,494 132,720,000   

สญัญาสิทธิการเช่า
ต่ํากว่าผู้ประเมิน  

79,566,496 152,732,494   
  

ต่ํากว่า (ร้อยละ) 37.48 53.51    
 

จากการเปรียบเทียบค่าเช่ารายปี จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ จํานวน 2 ราย ได้แก่ UK และ CPM จะเห็น
ได้ว่า ค่าเช่าท่ีดิน (รายปี) ตามร่างสัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราค่าเช่าท่ีต่ํากว่าอัตราค่าเช่าท่ีประเมินจาก
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รายงานการประเมินทรัพย์สินโดย UK และ CPM เท่ากับร้อยละ 37.48 และร้อยละ 53. 51 ตามลําดับ ดังนัน้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเหน็ว่า อตัราคา่เช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างในครัง้นีมี้ความเหมาะสม เน่ืองจาก
ต่ํากวา่ราคาตลาดของคา่เช่าท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย 

นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหามลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง โดยนําค่าเช่าของแต่ละปีคิดย้อนกลบัหามูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราส่วนลด เพ่ือพิจารณาเทียบมูลค่า
ปัจจบุนัของคา่เทา่ทัง้ 30 ปี และราคาตลาดค่าเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง และราคาตลาดท่ีดินสําหรับการซือ้ขาย ท่ีประเมิน
ซึง่มลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าตลอดระยะเวลาสญัญาสทิธิการเช่า จะสะท้อนให้เห็นถงึมลูคา่รวมของคา่เช่า หากบริษัทฯ ต้อง
ชําระครัง้เดียวในปีแรกท่ีเข้าทําสญัญา โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยใช้อตัราสว่นลดระหว่างร้อยละ 6 – 10 ต่อปี 
โดยอ้างอิงจากต้นทนุถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของบริษัทฯ (รายละเอียดตามข้อ 4.2 ซึ่งประมาณร้อยละ 8.6 ต่อปี) และอตัรา
ผลตอบแทนของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ท่ีสรุปโดยมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย ซึง่ประกาศใช้ 
ณ วันท่ี 22 มกราคม 2560 โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10 ต่อปี (โดยในปี 2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มีอัตรา
ผลตอบแทนอยูร่ะหวา่งร้อยละ 8 – 10 ตอ่ปี) สรุปได้ดงันี ้  
 มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลา 30 ปี (บาท) 

อัตราส่วนลด (ร้อยละต่อปี) ประเมนิโดย UK ประเมนิโดย CPM 
ร่างสัญญาสิทธ ิการเช่าท ี่ดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง 
6% 85,169,416 115,477,803 51,676,474 
7% 75,258,012 102,170,629 45,351,337 
8% 66,987,269 91,054,216 40,073,859 
9% 60,039,301 81,705,447 35,641,675 

10% 54,163,956 73,791,180 31,895,421 
    

(บาท) ประเมนิโดย UK ประเมนิโดย CPM ประเมนิราชการ  
ราคาประเมนิ  (ซือ้ขาย) 222,778,290 197,800,000 94,300,000 

 
จากตารางมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ระหว่าง 31.90 – 

51.67 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย และต่ํากว่าราคาประเมินในการซือ้
ขายซึ่งอยู่ระหว่าง 197.80 – 222.78 ล้านบาท และต่ํากว่าราคาประเมินราชการซึ่งเท่ากบั 94.93 ล้านบาท (รายละเอียด
ในข้อ 4.1.1)  

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไม่เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่า แตเ่จรจาเป็นการซือ้ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง อาจต้องเสียเงินในการ
เข้าทํารายการจํานวนมากโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึง่สงูกว่าเงินค่าเช่าท่ีต้องเสียในอนาคตมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
จะได้รับประโยชน์จากราคาท่ีดินท่ีมีการปรับเพิ่มขึน้ในอนาคตด้วยเช่นกนั  
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4.2. การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Study) 

เน่ืองจากการเข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง เป็นระยะเวลา 30 ปี ของบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึจดัทําประมาณการทางการเงินของโครงการ เพ่ือแสดงให้
เหน็ถงึอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี ้เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น 

การประเมินมลูค่าตามวิธีนี ้ใช้การประมาณกระแสเงินสดสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตของโครงการโรงแรม 
House of Tin Baron ซึ่งมีร้านอาหารภายในโรงแรมช่ือ Old Town โดยบริษัทฯ จะทําสญัญาแฟรนไชส์กบั เกรฮาวด์ คาเฟ่ 
โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าโครงการฯ จะ ยังคงดําเนินงานไปอย่างต่อเน่ืองจนครบอายุสัญญา 30 ปี และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นไป ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยกระแสเงินสด
ของโครงการท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปีจากการ ประมาณการทางการเงิน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 จนหมดอายสุญัญา 
30 ปี คิดเป็นระยะเวลาดําเนินธุรกิจของร้านอาหาร 29 ปี และของโรงแรม 27 ปี  

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาข้อมลูสมมติฐานตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมระหวา่งบริษัทฯ และ MM 
ในการศกึษาแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม โดยการจ้าง MM 
ในการบริหาร ท่ีได้รับจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ MM ในฐานะผู้บริหารโรงแรมและร้านอาหารในอนาคต เพ่ือจดัทํา
ประมาณการทางการเงิน ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลอุตสหกรรมของธุรกิจโรงแรมท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการจากข้อมลูท่ีได้ดงันี ้

(1) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) สําหรับโครงการ  
เป็นการคํานวณหากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ ซึ่งคํานวณจากการแสเงินสดรับ (Cash Inflow) หักด้วย

กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow) และคํานวณเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ซึ่งคํานวณจาก
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (WACC) ของโครงการ 

(2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการ (Project Internal Rate of Return: Project IRR) 
เป็นการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ ด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีทําให้

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของโครงการเท่ากบัศนูย์ โดยพิจารณาจากมลูค่าเงินลงทนุทัง้หมด และกระแสเงินสด
สทุธิในอนาคตจากการดําเนินธุรกิจของโครงการ  

(3) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) สําหรับโครงการ 
เป็นการคํานวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการ ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด (ปี เดือน วัน) ท่ีกระแสเงินสดสุทธิจาก

โครงการในอนาคตจะเทา่กบัเงินลงทนุ หรือจะคืนทนุ 
 
สรุปสมมติฐานกรอบเวลาในการดําเนินงานของทัง้โครงการ ท่ีกําหนดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจะกําหนดวนัท่ีเร่ิมดําเนินการช้ากวา่ของบริษัทฯ ประมาณ 1 เดือน (เผ่ือความลา่ช้าในการก่อสร้าง) 
ขัน้ตอน รายการ  บริษัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ธรุกิจร้านอาหาร 

1 การขออนญุาตก่อสร้าง/ตอ่เติมอาคารร้านอาหาร ตลุาคม 2560 - ธนัวาคม 2560 ตลุาคม 2560 - ธนัวาคม 2560 

2 เร่ิมก่อสร้างร้านอาหาร มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 มกราคม 2561 - ธนัวาคม 2561 

3 เปิดดําเนินการร้านอาหาร ภายในเดือนธนัวาคม 2561 ตัง้แตต้่นวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

ธรุกิจโรงแรม 

4 ดําเนินการขอใบอนญุาต อาทิ EIA กรกฏาคม 2561 - มีนาคม 2562 กรกฏาคม 2561 - มีนาคม 2562 
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5 ใบอนญุาติการก่อสร้างโรงแรม เดือนเมษายน 2562 เดือนเมษายน 2562 

6 ก่อสร้างโรงแรม กรกฎาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563 กรกฎาคม 2562 - ธนัวาคม 2563 

7 เปิดให้บริการโรงแรมเตม็รูปแบบ ภายในเดือน ธนัวาคม 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 

 ระยะเวลาดําเนินธรุกิจ สิน้สดุปี 2590  
(30 ปีตามสญัญาสิทธิการเช่า) 

สิน้สดุปี 2590  
(30 ปีตามสญัญาสิทธิการเช่า) 

 

สมมตฐิานที่สาํคัญของประมาณการทางการเงนิ  สรุปได้ดังนี ้
1)   รายได้ 
1.1  รายได้จากการให้บริการโรงแรม 
รายได้จากการให้บริการโรงแรม ภายใต้ช่ือว่า โรงแรม House of Tin Baron ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก 

รายได้จากอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B) และรายได้อ่ืน  
1.1.1 รายได้คา่ห้องพกั 
บริษัทฯ มีแผนธุรกิจให้บริการห้องพกัรวมทัง้หมด 62 ห้อง แบ่งออกเป็นห้อง Deluxe จํานวน 50 ห้องและห้อง 

Suite จํานวน 12 ห้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
อตัราการเข้าพกัเฉล่ีย (Occupancy Rate) 
จากข้อมลูของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อตัราการเข้าพกัเฉล่ียของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตในช่วงปี 

2556 – 2559  เท่ากับ ร้อยละ 71.6 ร้อยละ 70.4  ร้อยละ 73.4 และร้อยละ 74.1 ตามลําดับ หรือคิดเป็นอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 72.4 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงกําหนดให้ประมาณการตัง้แต่ปี 2562 (ท่ีเร่ิมเปิดให้บริการ) มี
อตัราเข้าพักเฉล่ียเร่ิมต้นของโครงการอยู่ท่ีร้อยละ 50.00 (อัตราการเข้าพักเฉล่ียต่ําสุด ของโรงแรม 5 ดาว ใน
จงัหวดัภเูก็ตตัง้แต่ปี 2554 - 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 60.00) (ท่ีมา :บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(“ไนท์ แฟรงค์”)) ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นไปได้ เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการเปิดร้านอาหาร Old 
Town ภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ คาเฟ่ก่อนล่วงหน้าโรงแรมถึง 2 ปี ทําให้กลุ่มลกูค้า และนกัท่องเท่ียวจะรู้จกัทําเล
ท่ีตัง้ของโครงการก่อนการเปิดดําเนินงานโรงแรม รวมทัง้ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาถึง 2 ปี ในการทําการตลาด
สําหรับโรงแรม  และในปี 2565 - 2568 ปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 และร้อยละ 72 
ตามลําดับ จนใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียย้อนหลงัปี 2556 - 2559 และหลงัจากนัน้กําหนดให้คงท่ีตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ตามหลกั Conservative (ทัง้นี ้ข้อมลูอตุสาหกรรมปี 2556 – 2559 ดงักล่าว ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์รัฐประหารในปี 2556 – 2557 และเหตกุารณ์ระเบิดท่ีราชประสงค์ ท่ีกรุงเทพฯ ในปี 2558 แล้ว รวมทัง้
เป็นค่าเฉล่ียถึง 3 ปี 6 เดือน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงฤดูการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตในแต่ละปีถึง 3 รอบ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเหน็วา่การอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว เพ่ือกําหนดสมมติฐานเป็นอตัราท่ี Conservative  
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ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ราคาห้องพกัเฉล่ียตอ่ห้อง 
บริษัทฯ กําหนดราคาห้องพกั (ไม่รวม Service Charge ร้อยละ 10 และรวมอาหารเช้าแล้ว) โดยแบ่งเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ ห้องดีลักซ์ (ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 50 - 60 ตร.ม.) ราคา 4,000 บาท/ห้อง/คืน และห้องสวีท 
(ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 90 - 110 ตร.ม.) ราคา 8,500 บาท/ห้อง/คืน หรือคิดเป็นราคาเฉล่ียประมาณ 4,871 บาท/
ห้อง/คืน (จากการตัง้สมมติฐานให้แต่ละประเภทห้องพกัมีอตัราสว่นการเข้าพกัท่ีเท่ากนั ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวา่มีความเป็นไปได้ เน่ืองจากจํานวนห้องพกัแบบสวีทมีจํานวนเพียง 12 ห้อง แม้จะมีราคาสงูแตจํ่านวน
ห้องพกัตามสดัส่วนสมมติฐาน Occupany เฉล่ียสงูสดุท่ีร้อยละ 72 หรือเฉล่ียประมาณ 8 - 9 ห้องต่อวนัมีความ
เป็นไปได้) โดยจากจุดขายท่ีเป็นโรงแรมระดบั 4-5 ดาว และเป็นโรงแรมประเภทบูติคโฮเท็ลแห่งเดียวในย่านใจ
กลางเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีได้รับการออกแบบโดยนายองอาจ สาตรพันธุ์ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ บริษัทฯ จึงจะเน้น
เจาะกลุ่มลูกค้าไปท่ีชาวต่างชาติหรือคนไทยท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงบนท่ีมีความนิยมในสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของจงัหวดัภเูก็ต 
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ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อมลูค่าเฉล่ียอตัราค่าห้องพกัโรงแรม 5 ดาวใน
จงัหวดัภเูก็ตปี 2556 – 2559 โดย ไนท์ แฟรงค์ ซึง่อยู่ท่ีประมาณ 5,950 บาท/ห้อง/คืน และข้อมลูคา่เฉล่ียอตัราค่า
ห้องพกัโรงแรมทัง้หมดในจงัหวดัภเูก็ต (ระดบั 2-5 ดาว) ปี 2556 – 2559 โดยบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศ
ไทย จํากดั (“JLL”) ซึ่งอยู่ท่ีประมาณ 3,615 บาท/ห้อง/คืน แล้ว เห็นว่าราคาท่ีกําหนดดงักล่าวมีความเป็นไปได้ 
และจะสามารถแข่งขันด้านราคากับโรงแรมต่างๆ ได้ เน่ืองจากต่ํากว่าราคาห้องพักเฉล่ียของโรงแรม 5 ดาว 
ประมาณร้อยละ 20 และสงูกว่าราคาห้องพกัเฉล่ียของโรงแรมทัง้หมดในจงัหวดัภเูก็ต ประมาณร้อยละ 35 (ทัง้นี ้
ข้อมลูราคาห้องพักเฉล่ียอุตสาหกรรมปี 2556 – 2559 ดงักล่าว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี 
2556 – 2557 และเหตุการณ์ระเบิดท่ีราชประสงค์ ท่ีกรุงเทพฯ ในปี 2558 แล้ว รวมทัง้เป็นค่าเฉล่ียถึง 3 ปี 6 
เดือน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงฤดกูารท่องเท่ียวของจงัหวดัภเูก็ตในแต่ละปีถึง 3 รอบ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
เหน็วา่การอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว เพ่ือกําหนดสมมติฐานเป็นอตัราท่ี Conservative  

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดอตัราการปรับเพิ่มราคาห้องพกัท่ีประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ (ซึ่งต่ํากว่าอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปีของประเทศไทย ท่ีประมาณร้อยละ 
1.29 ต่อปี (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)) โดยปรับลดลงจากสมมติฐานของบริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะปรับเพิ่มร้อย
ละ 2 ต่อปี เน่ืองจากเห็นว่า ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขนัสงู หากปรับราคาขึน้เยอะจะส่งผลต่ออตัราการเข้าพกัได้ 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาห้องพักควรมีการปรับเพิ่มขึน้ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ เพราะต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายต่างๆ มีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปีอย่างน้อยตามอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน ในขณะท่ีเงินเดือนพนกังานมีการปรับ
เพิ่มประมาณร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าด้วยอตัราการปรับขึน้ค่าห้องร้อยละ  1
ต่อปี ดงักล่าว โครงการโรงแรมจะต้องเปิดดําเนินการถึง 20 ปี ราคาห้องพกัเฉล่ียของโครงการจึงจะมีอตัราเท่า
คา่เฉล่ียโรงแรม 5 ดาว ในจงัหวดัภเูก็ตในปัจจบุนั  
1.1.2 รายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ได้แก่ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีลกูค้าสัง่มารับประทานท่ีห้องพกั, บาร์ท่ีบริเวณสระว่ายนํา้ และ มินิบาร์ ในแตล่ะ

ห้องพกั โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตัง้แตปี่ 2562 เทา่กบัร้อยละ 10.00 ของ
รายได้ค่าห้องพัก (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ และข้อมูลค่าเฉล่ียของโรงแรมท่ีมีการเปิดเผย) หรือเฉล่ีย
ประมาณ 270 บาทตอ่คนในปีแรก และกําหนดให้สดัสว่นดงักลา่วคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ  

1.1.3 รายได้คา่บริการอ่ืน 
รายได้ค่าบริการอ่ืนประกอบด้วย รายได้จากกิจกรรมสันทนาการและสปา และรายได้อ่ืนๆ เช่น Business 

Center ค่าเช่ารถรับสง่ รายได้จากชัน้เรียนสอนทําอาหาร รายได้จากการจดังานแต่งงาน และรายได้จากการขายของ เป็น
ต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากสปา และรายได้บริการอ่ืนๆ ตัง้แต่ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 5.00 และ
ร้อยละ 5.00 ของรายได้คา่ห้องพกั ตามลําดบั (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ และข้อมลูคา่เฉล่ียของโรงแรมท่ีมี
การเปิดเผย) และกําหนดให้คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ  

 
1.2 รายได้จากการประกอบกิจการร้านอาหารภายในโรงแรม 
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะทําสญัญาแฟรนไชส์ ในการประกอบกิจการร้านอาหาร Old Town โดยจะทําสญัญาแฟรนไชส์

แบรนด์เกรฮาวด์ คาเฟ่ โดยมีพืน้ท่ีให้บริการรวมประมาณ 785 ตร.ม. และมีจํานวนท่ีนัง่ทัง้หมด 122 ท่ีนัง่  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของสว่นร้านอาหาร จากข้อมลูคา่เฉล่ียรายได้ต่อ Transaction ต่อ

ท่ีนัง่ต่อวนั (จํานวนการมารับประทานอาหารของลกูค้าต่อท่ีนัง่ต่อวนั) ของสาขาต่างๆ ของร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ (ข้อมลูจาก 
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด (“GHC”)) ท่ีมีจํานวนท่ีนั่งใกล้เคียงกับร้านอาหารของโรงแรม ปี 2557 – 2559 จํานวน 6 
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สาขา ซึง่มีจํานวน Transaction เฉล่ียประมาณ 2.42 Transactions/ท่ีนัง่/วนั (นบัตัง้แต่เปิดร้านช่วง 10.00 น - ปิดร้านช่วง 
21.00 น.) คณูรายได้เฉล่ียต่อ Transaction แล้วจึงนํามาคณูจํานวนท่ีนัง่ของโครงการ และกําหนดให้มีการปรับเพิ่มราคา
คา่อาหารประมาณร้อยละ 5 ทกุๆ 5 ปี (ซึง่ต่ํากวา่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปีของประเทศไทย ท่ีประมาณร้อย
ละ 1.29 ต่อปี (ข้อมูลจาก GHC)) โดยมีสมมติฐานว่า ร้านอาหารภายในโรงแรมท่ีบริหารโดยเกรฮาวด์ คาเฟ่ น่าจะมี
จํานวนลกูค้า และรายได้ใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ แม้ร้าน Old Town มีการกําหนด Positioning 
ท่ีแตกต่าง และราคาอาหารเพ่ิมสงูกว่าค่าเฉล่ียของเกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขาอ่ืน เน่ืองจากมีคอนเซฟท่ีแตกต่างกนั แต่จํานวน
ลกูค้าก็อาจปรับลดลงในสดัส่วนใกล้เคียงกนั ส่งผลให้รายได้รวมน่าจะใกล้เคียงกบัค่าเฉล่ียสาขาอ่ืนๆ โดยข้อมลูดงักล่าว
เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 6 เดือน ซึ่งน่าจะสะท้อนรายได้โดยประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของร้านอาหารใน
โครงการนีไ้ด้ 
  

2)      ต้นทุนการให้บริการ  
2.1  ต้นทนุการให้บริการห้องพกั 
ต้นทนุการให้บริการห้องพกั ประกอบด้วย  
 เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนโรงแรม จํานวน 45 คน (คาดการณ์จากจํานวนห้องพักและ

จํานวนลกูค้าท่ีเข้าพัก) ตามสมมติฐานจากประสบการณ์ของ MM คิดเป็นเงินเดือนและสวสัดิการรวม
ประมาณ 1.18 ล้านบาทต่อเดือน และมีการปรับเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี ตามนโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือน
ของกลุม่บริษัทฯ 

 ค่าคอมมิชชัน่จากการจองห้องพกัผ่านเว้บไซต์ (Online Travel Agency) ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้
คา่ห้องพกั (โดยอ้างอิงตามแผนการการแบง่สว่นตลาดของโครงการของบริษัทฯ) 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการให้บริการห้องพกั เช่น ค่าวสัดุสิน้เปลีอง (ครีม แชมพู สบู่ นํา้ด่ืม) และอปุกรณ์ทํา
ความสะอาด เป็นต้น กําหนดท่ีประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ค่าห้อง (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของ
บริษัทฯ) 
 

2.2  ต้นทนุในการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในสว่นร้านอาหาร 
ต้นทนุการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เงินเดือนและค่าใช้จ่าย

พนกังานจํานวน 19 คน (คาดการณ์จากจํานวนท่ีนัง่และจํานวนลกูค้าในร้านอาหาร) ตามประสบการณ์ของ MM ค่าขนสง่ 
และค่าใช้จ่ายทางตรงอ่ืนๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงเป็นสดัส่วนของรายได้จากร้านอาหาร โดยอ้างอิงจาก
คา่เฉล่ียสดัสว่นต้นทนุการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ต่อรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ของ GHC ปี 2557 – 
2559 ประมาณร้อยละ 52 ของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และกําหนดให้คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ  

 
2.3 ต้นทนุคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมในสว่นโรงแรม 
ต้นทนุการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในส่วนโรงแรม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นหลกั 

เน่ืองจากใช้พนกังานในสว่นของโรงแรมอยู่แล้ว โดยกําหนดให้ต้น เท่ากบัร้อยละ 30.00 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ และข้อมูลค่าเฉล่ียของโรงแรมท่ีมีการเปิดเผย)  โดยกําหนดให้สดัส่วนนีค้งท่ี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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2.4  ต้นทนุการให้บริการอ่ืน 
ต้นทนุการให้บริการอ่ืน ประกอบด้วย เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายพนกังานจํานวน 8 คน (ตามประสบการณ์ของ MM) 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยกําหนดสดัส่วนต้นทุนค่ากิจกรรมสนัทนาการและสปา และต้นทุนจากการให้บริการอ่ืน ร้อยละ 
30.00 ของรายได้จากการให้บริการอ่ืน (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ และข้อมลูค่าเฉล่ียของโรงแรมท่ีมีการ
เปิดเผย)  โดยกําหนดให้สดัสว่นนีค้งท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
3)      ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน มีค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 27 ของรายได้รวมตลอดระยะเวลาของโครงการ 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภคและบํารุงรักษา ค่าธรรมเนียม
ภาพลกัษณ์ของ GHC และค่าธรรมเนียมบริหารจดัการโรงแรม (แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมจัดการทัว่ไป และ ค่าธรรมเนียม
ส่วนเพิ่ม) (ทัง้นีค้่าธรรมเนียมภาพลักษณ์ของ GHC และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการโรงแรม เป็นข้อมูลอ่อนไหวท่ีมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะได้ อย่างไรก็
ตามท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เทียบค่าธรรมเนียมภาพลักษณ์ของ GHC กับสัญญาแฟรนไชส์ในอดีต  และ 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการโรงแรมกบัข้อมลูค่าเฉล่ียค่าธรรมเนียมของโรงแรมท่ีมีการเปิดเผย พบว่ามีค่าท่ีใกล้เคียงกนั) 
คา่ภาษีท้องถ่ิน และคา่ใช้จ่ายในการอบรม และสมัมนาพนกังาน  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการตลาด  และ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา 
ประกอบด้วย ค่าเงินเดือนพนกังานรวม 30 คน และค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
กําหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร (นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ) ค่าใช้จ่ายใน
การตลาด และคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภคและบํารุงรักษา (POMEC) เท่ากบัร้อยละ 1.00 ร้อยละ 2.00 และ
ร้อยละ 6.00 ของรายได้รวม ตามลําดบั (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ และข้อมลูคา่เฉลี่ยของ
โรงแรมท่ีมีการเปิดเผย)  โดยกําหนดให้สดัส่วนเหล่านีค้งท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ และกําหนด
อตัราเติบโตของเงินเดือนพนกังานให้เทา่กบัร้อยละ 3 ตอ่ปี ตามนโยบายของบริษัทฯ  

 คา่ธรรมเนียมภาพลกัษณ์ ให้ GHC (Royalty Fee) กําหนดเป็นร้อยละของรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
และรายได้จากการประกอบกิจการร้านอาหาร (ไม่รวมอาหารเช้าและมินิบาร์) อ้างอิงตามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ MM และสมมติฐานการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีได้รับจาก MM (อายุ
สญัญาไมเ่กิน 3 ปี) 

 ค่าธรรมเนียมจัดการทั่วไป  (Base Management Fee) เกิดจากการจ้างทีมบริหารของ  MM ท่ี มี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม มาบริหารทัง้ส่วนของการให้บริการโรงแรมและการประกอบกิจการ
อาหารโดยกําหนดเป็นร้อยละของจากรายได้ทัง้หมดหลงัหกัค่าธรรมเนียมการบริหาร (Service Charge) 
อ้างอิงตามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ MM และสมมติฐานการศึกษาความเป็นไป
ได้ท่ีได้รับจาก MM (อายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี) 

 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Management Fee) เกิดจากการจ้างทีมของ MM กําหนดเป็นสดัสว่น
และแปรผันตามกําไรจากการดําเนินงานของการประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร อ้างอิงตาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ MM และสมมติฐานการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีได้รับ
จาก MM (อายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี)  
โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการเปรียบเทียบอตัราค่าจ้างตามเง่ือนไขเบือ้งต้นดงักล่าว กบัคู่แข่ง
และสญัญาแฟรนไชส์ท่ี GHC ให้กบัผู้ รับสทิธิแฟรนไชส์รายอ่ืนแล้ว เหน็วา่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั      หน้า 76/104 
 

 ค่าภาษีท้องถ่ิน กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 3 จากรายได้ค่าห้องพักหลังหักค่าธรรมเนียมการบริหาร 
(Service Charge) ท่ีร้อยละ 10 (ท่ีมา: องค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ต)  

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม และสมัมนาพนกังาน กําหนดให้ประมาณร้อยละ 1 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
สวสัดิการพนกังาน (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ) 
 

4)      ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 11.10 ของรายได้รวมตลอดระยะเวลาของ

โครงการ ประกอบด้วย คา่เช่าท่ีดินระยาว คา่ภาษีโรงเรือน คา่เบีย้ประกนัภยั คา่เส่ือมราคา และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ดงันี ้
 คา่เช่าท่ีตามร่างสญัญาสทิธิการเช่าท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นี ้
 คา่ภาษีโรงเรือน กําหนดจ่ายทกุปีตามสญัญาเช่าอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าท่ี (ท่ีมา: กรมธนารักษ์) 
 ค่าเบีย้ประกนัภยั ประกอบด้วย ประกนัการเส่ียงภยัทกุชนิดตามสญัญาประกนัภยั โดยมีค่าเบีย้ประกนั

จ่ายคงท่ีเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.1 ต่อมลูค่าทรัพย์สินรวมเม่ือก่อสร้างเสร็จก่อนหักค่าเส่ือม ตามเอกสาร
เสนอราคาของบริษัทประกนัภยั โดยกําหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 1.29 ต่อปีตามอตัราเงิน
เฟอ้พืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปี (ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้นอกเหนือจากสมมติฐานข้างต้น กําหนดให้ประมาณ
ร้อยละ 1.00 จากรายได้ทัง้หมด (โดยอ้างอิงตามแผนโครงการของบริษัทฯ) โดยกําหนดให้สดัส่วนนีค้งท่ี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
5)       ค่าใช้จ่ายลงทุน  (Capital Expenditure) 
กําหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายลงทนุในปีแรกตามแผนของบริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายลงทุนในอนาคต เพ่ือปรับปรุง 

และซ่อมแซมสิ่งปลกูสร้าง และอปุกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมอีกทกุๆ 5 ปี (นบัจากปีท่ีเร่ิมดําเนินงานโรงแรม) เป็นสดัส่วนของ
ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรก ดงัตาราง โดยค่าใช้จ่ายลงทุนในรอบ 5 ปีถัดๆ ไป จะกําหนดให้มีการเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน (ร้อยละ 1.29 ตอ่ปี (ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) โดยคํานวณแบบทบต้นทกุปี) 

 
รายการลงทนุ ค่าใช้จ่ายในปีท ี่เร ิ่ม

ก่อสร้าง (ปี 2561 – 2563) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายลงทุน  
ทุกๆ  5 ปี หลังจากก่อสร้างเสร็จ 

1. สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ระยะเวลา 30 ปี 132.72 ไม่มี 

2. ค่าก่อสร้างอาคาร  186.00 
10% (คา่ปรับปรุงอาคาร) ของมลูคา่
ก่อสร้างช่วงแรก 

3. ค่าออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 37.00 ไม่มี 
4. งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ 45.00 - งานระบบ 20% ของมลูคา่ลงทนุใน

ช่วงแรก 
- อปุกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ 50% ของ
มลูคา่ลงทนุช่วงแรก  

5. ค่าใช้จ่ายเผ่ือฉกุเฉิน (Contingency Expense) 12.00 ไม่มี 
รวมท ัง้สิน้ 412.72  
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โดยสรุปเป็นคา่ใช้จ่ายลงทนุในทกุๆ 5 ปี ตามสมมติฐาน ได้ดงันี ้
(ล้านบาท) ปีท่ี 6* ปีท่ี 11 ปีท่ี 16 ปีท่ี 21 ปีท่ี 26 

คา่ใช้จ่ายลงทนุ  35.10 37.42 39.90 43.54 45.36 
หมายเหต:ุ เร่ิมนบัจากปีท่ีเปิดดําเนินการธุรกิจโรงแรม 
 

 6)     เงนิกู้จากสถาบันการเงนิและหนีส้นิภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินระยะสัน้ เท่ากับ 60 ล้าน

บาท และเงินกู้ ยืมสถาบันการเงินระยะยาว เท่ากับ 270 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 330 บาท รายละเอียดวงเงินสินเช่ือและ
เง่ือนไขเบือ้งต้นจากธนาคาร ในเบือ้งต้นตามท่ีบริษัทฯ เจรจากับธนาคาร คาดว่าจะได้ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้
ประมาณ 8 ปี และอตัราดอกเบีย้ประมาณระหว่างร้อยละ MLR ลบ (0.5 - 1.5%) อย่างไรก็ตามแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ กําหนดไว้ท่ีประมาณร้อยละ MLR ถึง MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี ตลอดสญัญาเงินกู้  โดยใช้อตัราดอกเบีย้สงูสดุใน
การกําหนดตามหลกั Conservative 

 
 7)     ค่าเสื่อมราคา 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้ใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ในการ

คิดคา่เส่ือมราคาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยจะถกูบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ถาวร (อ้างอิงรายละเอียดจากข้อ 1.5.2) ดงันี ้ 
1. อาคารโรงแรม และร้านอาหาร   27-29 ปี  
2. คา่ออกแบบ และดําเนินการขออนญุาตก่อสร้าง  27-29 ปี 
3. ระบบและเคร่ืองมือตา่งๆ    10 ปี 
4. เคร่ืองตกแตง่ และอปุกรณ์สํานกังาน    5  ปี 

หมายเหต:ุ อายกุารใช้งานของทรัพย์สินในข้อ 1 และ 2 จะแปรผนัตามปีท่ีอาคารสร้างเสร็จ และ ระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ ดงันัน้ จาก
สมมติฐานของท่ีปรึกษาทางการเงิน ร้านอาหารจะสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2561 จะมีอายกุารใช้งานอยู่ท่ี 29 ปี และ 
โรงแรมท่ีจะสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2563 จะมีอายกุารใช้งานอยู่ท่ี 27 ปี 

 
8)     ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษี และคงท่ีตลอดระยะประมาณการ 

 
9)      มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของประมาณการ  (Terminal Value) 
สญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างจะหมดอายุลงในปีท่ี 30 ดังนัน้ ภายใต้ข้อมูลดงักล่าวมูลค่าสดุท้าย 

(Terminal Value) เท่ากบัศนูย์ในปีท่ีสิน้สดุของสญัญา ทัง้นี ้ตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง บริษัทฯ มี
สิทธิในการต่อสญัญา โดยเป็นเง่ือนไขท่ีตกลงเห็นด้วยทัง้สองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้นําการต่อ
สญัญามาพิจารณา ตามสมมติฐานแบบ Conservative 

 
10)  อัตราส่วนลด (Discount Rate) เพ ื่อใช้คาํนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิของกระแสเงนิสดจากการลงทุน  

(Net Present Value: NPV) 
อตัราสว่นลดท่ีใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวั

เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทนุของบริษัทฯ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระคํานวณค่า WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของต้นทุนของหนี  ้(Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของบริษัทฯ ซึ่งมี
รายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี ้
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 WACC   = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T) *D/(D+E) + Rp 
Ke   = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd    = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัท 
T   = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
E                                         = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ณ เดือน 2560 รวมกบักําไรสทุธิหลงัจาก  

เข้าทํารายการ) 
D   = หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ (ณ เดือน 2560 รวมกบัหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 

หลงัจากเข้าทํารายการ) 
 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re)  =  Rf + β (Rm - Rf)  
    11.53%   = 3.26% + 0.87 (12.78% – 3.26%) 
 12.69%   = 3.26% + 0.99 (12.78% – 3.26%) 
 

โดยท่ี 
Risk Free Rate (Rf)   =             อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ25 ปี  

   ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท่ีสภาพคล่อง 
และมีอายุสอดคล้อง กับการประเมินมูลค่าโครงการ ท่ี มี
สมมติฐานว่าธุรกิจ ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง (Going 
Concern Basis) ตลอดสญัญาสิทธิการเช่า 30 ปี โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนร้อยละ 3.26 ต่อปี (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 
2560) 

Beta (β)                         =   อ้างอิงจากคา่ความแปรปรวน ระหวา่งผลตอบแทนรายวนัของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉล่ียผลตอบแทนของบริษัทฯ (ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การลงทุนในครัง้นี  ้เป็นของ
บริษัทฯ ซึ่งการใช้อัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการของ
บริษัทฯ เองน่าจะเหมาะสมท่ีสุด) เพ่ือนําข้อมูลใช้ในการ
เปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมลู ย้อนหลงั 2 ปี (ซึ่งเท่ากบัข้อมลูของ 
efinance Thai) เพ่ือสะท้อนอตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษัทฯ 
ภายใต้ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสดุ (หากใช้ช่วงระยะเวลานาน
เกินไปก็จะรวมข่าวสารในอดีตซึง่อาจแตกตา่งจากปัจจบุนัมาก 
หรือหากสัน้ไปก็อาจเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีอาจผนัผวน) โดย
เป็ น ข้ อมู ล จนถึ งวัน ท่ี  11 สิ งห าคม  2560 ซึ่ ง เป็ น วัน ท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทํารายการ โดยนํา
อัตราส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นภายหลังดําเนิน
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โครงการมาพิจารณาปรับปรุง ดงันัน้ จะได้ค่า Beta ประมาณ 
0.87 – 0.99  

Market Risk (Rm)  = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉล่ีย 
  ย้อนหลัง 25 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉล่ียได้ดีท่ีสดุ (และสามารถลดความผนัผวน
จากการปรับขึน้ลงในระยะสัน้ของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ จาก
ข่าวสารต่างๆ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.78 ต่อปี (ข้อมูล ณ วนัท่ี 
11 สงิหาคม 2560) 

 
จากข้อมลูสามารถคํานวนต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ได้ระหว่างร้อยละ 11.53 

– 12.69 ต่อปี ส่วนต้นทุนของหนี ้(Kd) คํานวณจากต้นทุนเงินกู้ จากสถาบันการเงิน ในช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึ่ง
กําหนดให้มีอตัราดอกเบีย้เฉล่ียตอ่ปีประมาณร้อยละ 6.03 ต่อปี และสดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ียของบริษัท
ฯ ในช่วงระยะเวลาประมาณท่ีร้อยละ 0.80 - 1.05 โดยทําให้มีค่า WACC ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการระหว่าง ร้อย
ละ 8.61 - 8.65 ตอ่ปี 

 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั      หน้า 80/104 
 

ประมาณการทางการเงนิของโครงการ  (Project Feasibility Study) 
 2561F 2562F1/ 2563F 2564F2/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

รายได้           

  รายได้ค่าบริการห้องพกั 0.00 0.00 0.00 60.63 67.36 74.21 81.20 90.85 91.76 92.68 
  รายได้จากร้านอาหาร (Old Town) 0.00 40.18 50.23 50.23 50.23 50.23 51.74 51.74 51.74 51.74 

  รายได้จากคา่อาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 0.00 0.00 0.00 6.06 6.74 7.42 8.12 9.09 9.18 9.27 

  รายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 6.06 6.74 7.42 8.12 9.09 9.18 9.27 

ค่าใช้จ่าย           

  ต้นทนุคา่บริการห้องพกั 0.00 0.00 0.00 25.05 26.68 28.35 30.06 32.26 32.90 33.56 

  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 0.00 20.90 26.12 26.12 26.12 26.12 26.90 26.90 26.90 26.90 

  ต้นทนุคา่อาหารและเครื่องดื่ม F&B 0.00 0.00 0.00 1.82 2.02 2.23 2.44 2.73 2.75 2.78 

  ต้นทนุรายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 4.16 4.43 4.71 4.99 5.36 5.46 5.57 

  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 0.00 8.91 13.14 31.60 33.15 34.74 36.60 38.70 39.30 39.92 

  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 0.00 7.88 5.02 26.30 19.30 19.30 19.22 19.22 22.01 22.29 

กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT) (a) 0.00 2.46 5.67 7.50 18.11 22.27 27.01 33.17 30.31 29.75 

คา่เสื่อมราคา (b) 0.00 1.76 1.76 15.64 15.64 15.64 14.88 14.88 17.66 17.66 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (c) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.92) (2.20) (3.79) (5.21) (4.74) (5.10) 

ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX) (d) (29.37) (129.32) (121.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (35.10) 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ3/ (29.37) (125.10) (113.89) 23.14 32.83 35.72 38.09 42.84 8.13 42.31 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (27.04) (106.00) (88.81) 16.61 21.69 21.72 21.32 22.07 3.86 18.46 

หมายเหต:ุ 1/ เริ่มดําเนินการธรุกิจร้านอาหาร Old Town ภายใต้แบรนด์ เกรฮาวด์ คาเฟ่  

                2/ เริ่มดําเนินการธรุกิจโรงแรม House of Tin Baron 

3/ กระแสเงินสดสทุธิของโครงการ = (a) + (b) + (c) +(d)              
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 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 
รายได้           
  รายได้ค่าบริการห้องพกั 93.60 94.54 95.49 96.44 97.40 98.38 99.36 100.36 101.36 102.37 
  รายได้จากร้านอาหาร (Old Town) 51.74 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 54.89 54.89 54.89 54.89 
  รายได้จากคา่อาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 9.36 9.45 9.55 9.64 9.74 9.84 9.94 10.04 10.14 10.24 
  รายได้อื่น 9.36 9.45 9.55 9.64 9.74 9.84 9.94 10.04 10.14 10.24 
ค่าใช้จ่าย           
  ต้นทนุคา่บริการห้องพกั 34.23 34.92 35.63 36.35 37.10 37.86 38.64 39.44 40.27 41.11 
  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 26.90 27.71 27.71 27.71 27.71 27.71 28.54 28.54 28.54 28.54 
  ต้นทนุคา่อาหารและเครื่องดื่ม F&B 2.81 2.84 2.86 2.89 2.92 2.95 2.98 3.01 3.04 3.07 
  ต้นทนุรายได้อื่น 5.68 5.80 5.92 6.04 6.16 6.28 6.41 6.55 6.68 6.82 
  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 40.56 41.45 42.12 42.80 43.50 44.22 45.21 45.96 46.74 47.53 
  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 22.29 22.13 22.54 21.17 21.17 21.85 21.86 21.86 22.63 22.64 
กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT) (a) 29.43 29.71 28.95 29.83 29.42 28.31 28.33 27.83 26.58 26.03 
คา่เสื่อมราคา (b) 17.66 17.50 17.50 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.62 16.62 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (c) (5.42) (5.85) (6.20) (6.57) (6.66) (6.98) (7.10) (6.99) (6.82) (6.70) 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX) (d) 0.00 0.00 0.00 (37.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 (39.90) 0.00 
กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ1/ 41.67 41.35 40.24 1.97 38.89 37.46 37.36 36.97 (3.52) 35.94 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 16.74 15.29 13.70 0.62 11.22 9.95 9.13 8.32 (0.73) 6.86 
หมายเหต:ุ 1/ กระแสเงินสดสทุธิของโครงการ = (a) + (b) + (c) +(d) 
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 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F1/ 

รายได้           
  รายได้ค่าบริการห้องพกั 103.40 104.43 105.48 106.53 107.60 108.67 109.76 110.86 111.96 113.08 
  รายได้จากร้านอาหาร (Old Town) 54.89 56.53 56.53 56.53 56.53 56.53 58.23 58.23 58.23 58.23 
  รายได้จากคา่อาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 10.34 10.44 10.55 10.65 10.76 10.87 10.98 11.09 11.20 11.31 
  รายได้อื่น 10.34 10.44 10.55 10.65 10.76 10.87 10.98 11.09 11.20 11.31 
ค่าใช้จ่าย           
  ต้นทนุคา่บริการห้องพกั 41.97 42.86 43.77 44.70 45.66 46.64 47.65 48.69 49.75 50.84 
  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 28.54 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 30.28 30.28 30.28 30.28 
  ต้นทนุคา่อาหารและเครื่องดื่ม F&B 3.10 3.13 3.16 3.20 3.23 3.26 3.29 3.33 3.36 3.39 
  ต้นทนุรายได้อื่น 6.97 7.11 7.26 7.42 7.58 7.74 7.91 8.08 8.25 8.43 
  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 48.35 49.44 50.30 51.18 52.08 53.01 54.22 55.20 56.20 57.22 
  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 22.64 23.05 23.05 23.59 24.27 24.27 24.28 24.96 39.13 39.14 
กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT) (a) 25.44 24.92 24.26 23.09 21.69 20.93 20.65 19.14 5.08 4.16 
คา่เสื่อมราคา (b) 16.62 16.62 16.62 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 31.32 31.32 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (c) (6.58) (6.62) (6.48) (6.22) (6.17) (6.01) (5.95) (5.87) (2.85) (2.65) 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX) (d) 0.00 0.00 0.00 (42.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 (45.36) 0.00 
กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ2/ 35.49 34.92 34.41 (8.53) 32.67 32.08 31.85 30.42 (11.80) 32.83 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 6.23 5.65 5.12 (1.17) 4.12 3.73 3.41 3.00 (1.07) 2.74 
หมายเหต:ุ 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการวา่โครงการฯ จะสิน้สดุในปี 2590 

2/ กระแสเงินสดสทุธิของโครงการ = (a) + (b) + (c) +(d) 
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ประมาณการกระแสเงินสด 
 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน (1.11) (1.88) (7.10) 5.02 16.65 21.47 25.47 30.65 31.77 32.78 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ (29.37) (129.32) (121.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (35.10) 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน  39.37  139.32 181.32 (35.00) (35.00) (35.00) (25.00) 5.00 (35.00)  (35.00) 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 8.89 8.12 52.90 (29.98) (18.35) (13.53) 0.47 35.65 (38.33) (2.22) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 0.00 8.89 17.00 69.90 39.93 21.57 8.04 8.51 44.16 5.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 8.89 17.00 69.90 39.93 21.57 8.04 8.51 44.16 5.83 3.61 

 
 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 34.08 35.63 36.33 36.38 36.78 36.86 37.36 36.97 36.38 35.94 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ 0.00 0.00 0.00 (37.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 (39.90) 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน  (35.00)  (30.00)  (30.00) 0.00    (30.00)  (20.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ (0.92) 5.63 6.33 (1.05) 6.78 16.86 37.36 36.97 (3.52) 35.94 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 3.61 2.69 8.32 14.65 13.60 20.38 37.24 74.60 111.56 108.04 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2.69 8.32 14.65 13.60 20.38 37.24 74.60 111.56 108.04 143.99 

 
 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 35.49 34.92 34.41 34.02 32.67 32.08 31.85 30.42 33.55 32.83 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ 0.00 0.00 0.00 (42.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 (45.36) 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 35.49 34.92 34.41 (8.53) 32.67 32.08 31.85 30.42 (11.80) 32.83 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 143.99 179.47 214.40 248.81 240.28 272.96 305.03 336.89 367.30 355.50 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 179.47 214.40 248.81 240.28 272.96 305.03 336.89 367.30 355.50 388.33 
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จากการประมาณการ ในช่วงปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากในกิจกรรมจดัหาเงิน รวม 360 
ล้าน แบ่งเป็นเงินกู้ ยืมจากสถาบนัทางการเงิน 330 ล้านบาท (รายละเอียดในข้อ 1.7) และเงินทนุหมนุเวียนจากบริษัทฯ อีก 
ประมาณ  30 ล้าน เพ่ือนําไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ ปรับปรุงอาคารเดิม และดําเนินธุรกิจโรงแรมและ
ร้านอาหารช่วงแรก  

 
นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของโครงการโรงแรมตามประมาณ

การทางการเงิน โดยเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 10 บริษัท ท่ีดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม (เป็นกลุ่มข้อมลูท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีสามารถหามาเปรียบเทียบได้ เน่ืองจากโรงแรมขนาดเล็กอ่ืนๆ มิได้มีการ
เปิดเผยงบการเงิน หรืออาจไม่แสดงงบการเงินท่ีถกูต้อง และนํามาเปรียบเทียบได้) เพ่ือสะท้อนอตัราสว่นของอตุสาหกรรม
โรงแรม โดยเป็นข้อมลูปี 2557 – 2559 และ 6 เดือนปี 2560 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีกําหนด ได้แก่  

 ช่ือบริษัท ตวัย่อ ลกัษณะธรุกิจ 
1 บริษัท เอเชียโฮเตล็ จํากดั (มหาชน) ASIA ธรุกิจโรงแรม ศนูย์การค้าให้เช่า และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2 บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) CENTEL ธรุกิจโรงแรมในประเทศและตา่งประเทศ, รับจ้างบริหารโรงแรม และ 

อาหารจานดว่นในประเทศไทย 
3 บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) DTC ธรุกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 
4 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ERW ธรุกิจโรงแรม พืน้ท่ีให้เช่าและบริหารอาคาร 
5 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพ

เพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
GRAND ธรุกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการศนูย์การค้า และพฒันาอสงัหา 

ริมทรัพย์ 
6 บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั 

(มหาชน) 
LRH ธรุกิจโรงแรม อาคารสํานกังานให้เช่า สนามกอล์ฟ และพฒันาอสงัหา 

ริมทรัพย์ 
7 บริษัท แมนดารินโฮเตล็ จํากดั (มหาชน) MANRIN ธรุกิจโรงแรม 
8 บริษัท โอเอชทีแอล จํากดั (มหาชน) OHTL ธรุกิจโรงแรมและภตัตาคาร 
9 บริษัท  โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 
ROH ธรุกิจโรงแรม 

10 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเตล็ จํากดั (มหาชน) SHANG ธรุกิจโรงแรมและลงทนุในบริษัทอ่ืน 

 
  (หน่วย:ล้านบาท) 

 ตวัย่อ รายได้ 
2559 (งบตรวจสอบ) 

กําไรสทุธิ 
2559 (งบตรวจสอบ) 

ขนาดมลูคา่ตามราคาตลาด 1/ 

 
1 ASIA 1,281.70 3.53 2,336.00 
2 CENTEL 19,940.26 1,849.55 55,687.50 
3 DTC 5,425.13 114.12 8,500.00 
4 ERW 5,663.95 366.89 14,876.01 
5 GRAND 1,453.85 5.90 2,657.92 
6 LRH 5,341.66 380.25 4,375.42 
7 MANRIN 344.41 3.81 1,042.59 
8 OHTL 2,069.38 152.67 14,312.71 
9 ROH 867.30 106.30 3,351.56 

10 SHANG 2,377.87 576.98 8,937.50 
หมายเหต:ุ สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560)  
                 1/ ขนาดมลูคา่ตามราคาตลาด หรือ “Market Capitalization” คือมลูคา่หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ คํานวณได้จาก ผลคณูของ ราคาของ 
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หุ้นปัจจบุนั และ จํานวนหุ้นสามญัท่ีชําระแล้ว  
 

โดยสรุปอตัราสว่นตา่งๆ ของบริษัทจดทะเบียน ได้ดงันี ้ 

 สงูสดุ ต่ําสดุ เฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยตลอดช่วง
ประมาณการ  
ของโครงการ  

อตัรากําไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 71.55% 30.65% 49.25% 54.85% 

สดัสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้และภาษีตอ่
รายได้รวม (EBIT/Total Revenue) 

30.69% 3.77% 12.39% 14.10% 

อตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) 26.13% 1.12% 7.66% 6.80% 
หมายเหต:ุ เป็นอตัราสว่นท่ีดีท่ีสดุท่ีสามารถหามาเปรียบเทียบได้ 
          

จากอตัราส่วนดังกล่าว พบว่าค่าเฉล่ียของประมาณการทางการเงินอยู่ในช่วงค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม (ทัง้นี ้
ข้อมลูอตุสาหกรรมปี 2557 – 6 เดือนปี 2560 ดงักล่าว ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์รัฐประหารในปี 2556 – 2557 และ
เหตุการณ์ ระเบิด ท่ีราชประสงค์  ท่ีก รุงเทพฯ  ในปี  2558 แล้ว  ท่ีป รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเป็นอัตราท่ี 
Conservative) ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า สมมติฐานท่ีกําหนด โดยอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทฯ และ 
MM รวมทัง้ ข้อมลูอตุสาหกรรมท่ีนํามาพิจารณามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้  

ทัง้นี ้จากสมมติฐาน และประมาณการทางการเงินข้างต้น Discover ได้สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทนุ (Feasibility Study) และพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการสรุปได้ดงันี ้ 

 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 9.98 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 26.73 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 11.09 

หมายเหต:ุ 1. วิธีการคํานวณ ดงัท่ีระบใุนข้อ 4.2 
                2. โครงการยงัอยู่ในระหวา่งการศกึษา การดําเนินงานจริงอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ถ้าบริษัทฯ นําเงินไปลงทนุในโครงการนีจ้ะได้รับผลตอบแทนอยู่ท่ีร้อยละ 9.98 โดยมีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากการ
ลงทุน อยู่ท่ี 26.73 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการนีใ้ห้ผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 
11.09 ปี 

 นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของอัตรา
ผลตอบแทนจากลงทนุ จากการเปล่ียนแปลงตวัแปรต่างๆ ท่ีอาจกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยทําการศึกษา
ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงตวัแปรดงักลา่ว ได้แก่  

1) รายได้ห้องพกั ปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 จากสมมติฐานหลกั 
2) อตัราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ในช่วงปีท่ีดําเนินการปกติ (ปีท่ี 5 เป็นต้นไป) ปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 

จากสมมติฐานหลกั  
3) รายได้ร้านอาหาร Old Town ภายในโรงแรมปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 จากสมมติฐานหลกั 
4) คา่ก่อสร้าง ปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 จากสมมติฐาน (186 ล้านบาท) 
โดยสรุปได้ดงันี ้
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1) การปรับรายได้ห้องพกั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 10.97 8.93 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 47.81 5.66 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 10.65 11.59 

 
2) อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 10.94 8.91 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 48.39 5.09 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 10.76 11.49 

 
3) การปรับรายได้ร้านอาหารภาย Old Town ภายในโรงแรม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 10.29 9.67 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 32.97 20.49 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 10.94 11.24 

 
4) การปรับต้นทนุคา่ก่อสร้าง เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 9.57 10.42 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 18.93 34.53 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 11.31 10.87 

 
โดยเม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงแรมและร้านอาหารท่ีประเมินได้

ดงักล่าว ท่ีระหว่างร้อยละ 8.91 – 10.97 ต่อปี จะอยู่ในช่วงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอ้างอิง
จากมลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (เปิดเผย ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2560) ซึ่งสรุปอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมในกรุงเทพฯ เกรด 4 - 5 ดาว ปี 2557 – 2559 ได้ระหว่างร้อยละ 7 – 10 ต่อปี 
ดงันี ้

 
 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ 

โดยมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 
โครงการ  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  
อตัราผลตอบแทน (ตอ่ปี) 7 - 9% 8 - 10% 8 - 10% 8.91 – 10.97% 

 
โดยมีมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ระหว่าง 5.09 – 48.39 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 

10.65 – 11.59 ปี  
 
(รายละเอียดคํานิยามของ IRR, NPV และระยะเวลาคืนทนุ อธิบายในหน้าท่ี 67 ของรายงานฉบบันี)้ 
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นอกจากนีท่ี้ปรึกษาทางการเงิน ได้วิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ โดยได้ทําการประเมินสถานการณ์จําลอง 
ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินธุรกิจโรงแรมได้ เน่ืองจากไมไ่ด้รับการอนมุติัก่อสร้างโรงแรม จากการย่ืนขอ EIA และสามารถ
ดําเนินงานได้เพียงธุรกิจร้านอาหารภายใต้สญัญาแฟรนไชส์เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Worst Case Scenario) บนสมมติฐานท่ี
สําคญัของประมาณการทางการเงิน สรุปได้ดงันี ้

 
ประมาณการ สมมติฐานทางการเงิน 

รายได้ร้านอาหาร จํานวนท่ีนัง่ทัง้หมด 122 ท่ีนัง่ 
เฉล่ียประมาณ 2.42 Transactions/ท่ีนัง่/วนั  
กําหนดให้มีการปรับเพ่ิมราคาคา่อาหารประมาณร้อยละ 5 ทกุๆ 5 ปี 

ต้นทนุร้านอาหาร ประมาณร้อยละ 52.00 ของรายได้ร้านอาหาร (อ้างอิงจากข้อมลูอดีตของ GHC) 
คา่ใช้จ่ายในดําเนินงาน คา่เฉล่ียตลอดโครงการประมาณร้อยละ 22 - 31 ของรายได้ร้านอาหาร 
คา่ใช้จ่ายบริหารอ่ืน คา่เฉล่ียตลอดโครงการประมาณร้อยละ 4 ของรายได้ร้านอาหาร  
คา่ใช้จ่ายลงทนุ 1. สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ระยะเวลา 30 ปี ประมาณ 44 ล้านบาท (1/3 ของท่ีดินเดิม) 

2. ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประมาณ 30 ล้านบาท รายละเอียดดงัข้อ 1.1  
โดยจะมีคา่ใช้จ่ายลงทนุในทกุๆ 5 ปี และกําหนดให้มีการเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน 

เงินกู้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ รวมทัง้สิน้ 40 ล้านบาท แบง่เป็น เงินกู้ ระยะสัน้ และเงินกู้ ระยะยาว ท่ีจํานวน 10 และ 30 ล้าน
บาท ตามลําดบั  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดอตัราดอกเบีย้ประมาณร้อยละ MLR ถึง MLR ลบร้อยละ 0.5 ตอ่
ปี ตามสมมติฐานแบบ Conservative 

อตัราคิดลด (Discount rate) อ้างอิงอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ระหวา่งร้อยละ 11.80 – 12.11 ตอ่ปี 
WACC ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการระหวา่ง ร้อยละ 8.62 - 8.63 ตอ่ปี 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนสญัญาเช่าเหลือเพียงการเช่าพืน้ท่ีร้านอาหารได้ ตามสดัสว่นพืน้ท่ี เหลือเพียง 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีเดิมทัง้หมด 

                และอตัราคา่เช่าเดิมท่ีกําหนดไว้ 

สรุปรายละเอียดค่าเช่าตามสญัญาสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี หากดําเนินธุรกิจเหลือเพียงร้านอาหาร ได้
ดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปีท่ี  คา่เช่าตอ่เดือน (ปัดเศษ) คา่เช่าตอ่ปี 
ปีท่ี 1 ยกเว้นคา่เช่า ยกเว้นคา่เช่า 

2 ถึง 3  74,000   880,000  
4 ถึง 6  84,000   1,000,000  
7 ถึง 9  100,000   1,200,000  

10 ถึง 12  107,000   1,280,000  
13 ถึง 15  117,000   1,400,000  
16 ถึง 18  134,000   1,600,000  
19 ถึง 21  140,000   1,680,000  
22 ถึง 24  150,000   1,800,000  
25 ถึง 27  167,000   2,000,000  
28 ถึง 30  184,000   2,200,000  

รวมค่าเช่าท ัง้หมด 44,240,000 
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ประมาณการทางการเงนิของโครงการ  (Project Feasibility Study) ในกรณีท ี่ไม่สามารถดาํเนินธุรกจิโรงแรมได้ 
 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

  รายได้ร้านอาหาร (Old Town) 0.00 40.18 50.23 50.23 50.23 50.23 51.74 51.74 51.74 51.74 

  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 0.00 20.90 26.12 26.12 26.12 26.12 26.90 26.90 26.90 26.90 

  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 0.00 8.90 11.83 11.94 12.07 12.19 12.56 12.69 12.83 12.97 

  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 0.00 5.78 2.78 2.91 2.91 2.91 3.13 3.13 3.13 3.22 

กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT)  0.00 4.61 9.51 9.26 9.13 9.01 9.15 9.01 8.88 8.65 

คา่เสื่อมราคา  0.00 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.75 1.75 1.75 1.75 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  0.00 (0.52) (1.50) (1.51) (1.59) (1.67) (1.82) (1.83) (1.85) (1.87) 

ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX)  (29.37) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3.80) 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ  (29.37) 5.85 9.77 9.50 9.30 9.10 5.28 8.93 8.78 8.52 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (27.04) 4.96 7.62 6.82 6.15 5.53 2.96 4.60 4.17 3.72 

      
 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 
  รายได้ร้านอาหาร (Old Town) 51.74 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 54.89 54.89 54.89 54.89 
  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 26.90 27.71 27.71 27.71 27.71 27.71 28.54 28.54 28.54 28.54 
  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 13.11 13.50 13.66 13.82 13.98 14.15 14.57 14.75 14.93 15.12 
  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 3.22 3.11 3.24 3.24 3.24 3.47 3.52 3.52 3.61 3.61 
กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT)  8.50 8.97 8.68 8.52 8.36 7.96 8.25 8.07 7.80 7.61 
คา่เสื่อมราคา  1.75 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.69 1.69 1.69 1.69 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (1.89) (2.00) (1.99) (1.96) (1.93) (1.93) (1.99) (1.95) (1.93) (1.89) 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX) 0.00 (4.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.32) 0.00 0.00 0.00 
กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ  8.36 4.55 8.32 8.19 8.06 7.67 3.64 7.81 7.56 7.41 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 3.36 1.69 2.84 2.57 2.33 2.04 0.89 1.76 1.57 1.42 
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 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 
  รายได้ร้านอาหาร (Old Town) 54.89 56.53 56.53 56.53 56.53 56.53 58.23 58.23 58.23 58.23 
  ต้นทนุร้านอาหาร (Old Town) 28.54 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 30.28 30.28 30.28 30.28 
  ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน 15.32 15.78 15.98 16.20 16.42 16.64 17.14 17.38 17.63 17.88 
  ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 3.61 3.81 3.81 3.81 4.03 4.03 4.34 4.56 4.57 4.57 
กาํไรข ัน้ต้นจากการดาํเนินงาน (EBIT)  7.42 7.55 7.35 7.13 6.69 6.46 6.47 6.01 5.76 5.50 
คา่เสื่อมราคา  1.69 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 2.05 2.05 2.05 2.05 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (1.85) (1.93) (1.88) (1.84) (1.83) (1.79) (1.79) (1.78) (1.73) (1.68) 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ  (CAPEX) 0.00 (4.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.91) 0.00 0.00 0.00 
กระแสเงนิสดสุทธ ิของโครงการ  7.25 2.77 7.21 7.04 6.60 6.42 1.83 6.28 6.08 5.88 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 1.28 0.45 1.07 0.97 0.83 0.75 0.20 0.62 0.55 0.49 

 
ประมาณการกระแสเงินสด (ในกรณีที่ไมส่ามารถดําเนินธุรกิจโรงแรมได้) 
 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน (1.13) 3.59 7.51 7.34 7.65 7.96 8.15 8.21 8.26 8.21 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ (29.37) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3.80) 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน  40.00  0.00 0.00 (3.75) (13.75) (3.75) (3.75) (3.75) (3.75)  (3.75) 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 9.50 3.59 7.51 3.59 (6.10) 4.21 0.60 4.46 4.51 4.46 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 0.00 9.50 13.09 20.60 24.19 18.09 22.29 22.89 27.35 31.86 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 9.50 13.09 20.60 24.19 18.09 22.29 22.89 27.35 31.86 36.32 
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 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 8.26 8.60 8.32 8.19 8.06 7.67 7.95 7.81 7.56 7.41 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ 0.00 (4.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.32) 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน  (3.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 4.51 4.55 8.32 8.19 8.06 7.67 3.64 7.81 7.56 7.41 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 36.32 40.83 45.39 53.71 61.90 69.97 77.64 81.28 89.09 96.65 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 40.83 45.39 53.71 61.90 69.97 77.64 81.28 89.09 96.65 104.05 

 
 
 
 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 7.25 7.37 7.21 7.04 6.60 6.42 6.73 6.28 6.08 5.88 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ 0.00 (4.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.91) 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 7.25 2.77 7.21 7.04 6.60 6.42 1.83 6.28 6.08 5.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 104.05 111.31 114.08 121.28 128.32 134.92 141.34 143.16 149.44 155.53 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 111.31 114.08 121.28 128.32 134.92 141.34 143.16 149.44 155.53 161.40 
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ทัง้นี ้จากสมมติฐาน และประมาณการทางการเงินข้างต้น ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินธุรกิจโรงแรมได้ และมี

เพียงการดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้สญัญาแฟรนไชส์เกรฮาวด์ คาเฟ่ จะสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
(Feasibility Study) และพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการสรุปได้ดงันี ้ 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 27.48 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 47.16 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 4.46 

หมายเหต:ุ 1. วิธีการคํานวณ ดงัท่ีระบใุนข้อ 4.2 
                2. โครงการยงัอยู่ในระหวา่งการศกึษา การดําเนินงานจริงอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

โดยสรุป หากการลงทนุในโครงการมีเพียงเฉพาะร้านอาหาร จะได้รับผลตอบแทนอยูท่ี่ร้อยละ 27.48 โดยมีมลูค่า
ปัจจุบันสุทธิจากการลงทุน อยู่ท่ี 47.16 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการนีใ้ห้ผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และมี
ระยะเวลาคืนทนุอยูท่ี่ 4.46 ปี 

 นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของอัตรา
ผลตอบแทนจากลงทนุ จากการเปล่ียนแปลงตวัแปรต่างๆ ท่ีอาจกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยทําการศึกษา
ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงตวัแปรดงักลา่ว ได้แก่  

1) รายได้ร้านอาหาร Old Town ปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 จากสมมติฐานหลกั 
2) คา่ก่อสร้าง ปรับเพิ่ม/ลด ร้อยละ 5 จากสมมติฐาน  
โดยสรุปได้ดงันี ้
 

1) การปรับรายได้ร้านอาหารภาย Old Town  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 29.64 25.28 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 53.61 40.71 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 4.25 4.70 

 
2) การปรับต้นทนุคา่ก่อสร้าง เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) (ร้อยละ) 26.76 28.24 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิจากการลงทนุ (Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 46.39 47.93 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) (ปี) 4.54 4.38 

 
โดยสรุป อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ของธุรกิจร้านอาหารท่ีประเมินได้จะอยู่ระหว่างร้อยละ 25.28 – 

29.64 ต่อปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิการลงทุน (NPV) ระหว่าง 40.71 – 53.61 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 
4.25 – 4.70 ปี  

 ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ การลงทนุในโครงการโรงแรมของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้  
นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการทางการเงินสําหรับระยะเวลา 30 ปี ตามร่างสญัญา

สิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการต่อสญัญาหลงัจากครบ 30 ปี และหยุดการ
ดําเนินธุรกิจและไมมี่รายได้จากการขายสินทรัพย์สิ่งปลกูสร้างใดๆ ดงันัน้ หากมีการตอ่สญัญาออกไป หรือสามารถขายสิ่ง
ปลกูสร้างให้แก่ผู้ ให้เช่าได้ บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ได้อีกจากระยะเวลาสญัญาท่ีได้รับการต่อ ตามเง่ือนไขท่ีมี
เจรจาตกลงกนัในอนาคต 
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5. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ  

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเง่ือนไขการเข้าทําสญัญาสทิธิการเช่า ระยะเวลา 30 ปี สรุปได้ดงันี ้

 
5.1 อัตราค่าเช่า  

ตารางเทียบอตัราค่าเช่า(รายปี) โดยได้นําค่าเช่าท่ีดิน ท่ีอ้างอิงจากร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ระยะเวลาเช่า ค่าเช่าต่อปี (หน่วย: บาท) ร่างสัญญาสิทธ ิการเช่า 

ของบริษัทฯ   
(ปีท ี่) UK CPM ร่างสัญญาสิทธ ิการ

เช่าของบริษัทฯ 
ตํ่ากว่าราคา

ประเมนิของ UK 
(ร้อยละ) 

ตํ่ากว่าราคา
ประเมนิของ 

CPM (ร้อยละ) 
1 4,440,000 6,000,000 ยกเว้นคา่เช่า N/A N/A 
2 4,440,000 6,180,000 2,640,000 40.54 57.28 
3 4,440,000 6,365,400 2,640,000 40.54 58.53 
4 4,884,000 6,556,362 3,000,000 38.57 54.24 
5 4,884,000 6,753,053 3,000,000 38.57 55.58 
6 4,884,000 6,955,644 3,000,000 38.57 56.87 
7 5,372,400 7,164,314 3,600,000 32.99 49.75 
8 5,372,400 7,379,243 3,600,000 32.99 51.21 
9 5,372,400 7,600,620 3,600,000 32.99 52.64 
10 5,909,640 7,828,639 3,840,000 35.02 50.95 
11 5,909,640 8,063,498 3,840,000 35.02 52.38 
12 5,909,640 8,305,403 3,840,000 35.02 53.77 
13 6,500,604 8,554,565 4,200,000 35.39 50.90 
14 6,500,604 8,811,202 4,200,000 35.39 52.33 
15 6,500,604 9,075,538 4,200,000 35.39 53.72 
16 7,150,664 9,347,804 4,800,000 32.87 48.65 
17 7,150,664 9,628,239 4,800,000 32.87 50.15 
18 7,150,664 9,917,086 4,800,000 32.87 51.60 
19 7,865,731 10,214,598 5,040,000 35.92 50.66 
20 7,865,731 10,521,036 5,040,000 35.92 52.10 
21 7,865,731 10,836,667 5,040,000 35.92 53.49 
22 8,652,304 11,161,767 5,400,000 37.59 51.62 
23 8,652,304 11,496,620 5,400,000 37.59 53.03 
24 8,652,304 11,841,519 5,400,000 37.59 54.40 
25 9,517,534 12,196,765 6,000,000 36.96 50.81 
26 9,517,534 12,562,668 6,000,000 36.96 52.24 
27 9,517,534 12,939,548 6,000,000 36.96 53.63 
28 10,469,288 13,327,734 6,600,000 36.96 50.48 
29 10,469,288 13,727,566 6,600,000 36.96 51.92 
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ระยะเวลาเช่า ค่าเช่าต่อปี (หน่วย: บาท) ร่างสัญญาสิทธ ิการเช่า 
ของบริษัทฯ   

(ปีท ี่) UK CPM ร่างสัญญาสิทธ ิการ
เช่าของบริษัทฯ 

ตํ่ากว่าราคา
ประเมนิของ UK 

(ร้อยละ) 

ตํ่ากว่าราคา
ประเมนิของ 

CPM (ร้อยละ) 
30 10,469,288 14,139,393 6,600,000 36.96 53.32 
รวม 212,286,496 285,452,494 132,720,000   

สญัญาสิทธิการเช่า
ต่ํากว่าผู้ประเมิน  

79,566,496 152,732,494  
 

  

ต่ํากว่า (ร้อยละ) 37.48 53.51    
 

จากการเปรียบเทียบค่าเช่ารายปี จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ จํานวน 2 ราย ได้แก่ UK และ CPM ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําตารางเปรียบเทียบค่าเช่าท่ีดินจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เทียบกบัค่าเช่า
ท่ีดิน อ้างอิงจากร่างสญัญาเช่าท่ีดิน จะเห็นได้ว่า ค่าเช่าท่ีดิน (รายปี) ตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง มี
อตัราค่าเช่าท่ีต่ํากว่าอตัราคา่เช่าท่ีประเมินจากรายงานการประเมินทรัพย์สนิโดย UK และ CPM ร้อยละ 37.48 และร้อยละ 
53. 51 ตามลําดบั  

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การท่ีบริษัทฯ สามารถเช่าท่ีดินในอตัราท่ีต่ํากว่าอตัราค่าเช่า (รายปี) 
ของราคาตลาดถึงประมาณร้อยละ 37 - 53 ของราคาตลาด จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับการ
ยกเว้นค่าเช่า (รายเดือน) ในปีแรก ทําให้บริษัทฯ สามารถชะลอค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าออกไปได้ อีก 1 ปี ในช่วงท่ียงั
ก่อสร้าง และยงัไมเ่ร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกิจ 
 

5.2 เงื่อนไขอื่นในร่างสัญญาสทิธ ิการเช่าท ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาเง่ือนไขตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าของบริษัทฯ และสรุปความเหน็ได้ดงันี ้
 

หวัข้อ รายละเอ ียด ความเหน็ของท ี่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
เง่ือนไขการ
ยกเลิก 

หากผู้ เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า เกินกว่า 2 เดือน โดยปราศจาก
เหตสุดุวิสยั และผู้ ให้เช่าได้ส่งคําบอกกล่าวด้วยวาจาหรือทํา
เป็นหนงัสือแจ้งผู้ เช่าแล้ว แต่ผู้ เช่ายงัเพิกเฉย หรือไม่แก้ไขเหตุ
ผิดนดัดงักล่าวภายในระยะเวลาอนัสมควรแล้ว ให้ถือว่าเป็น
เหตุของการผิดสัญญา และฝ่ายผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าใช้
สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้ก่อนกําหนดตามสญัญาเช่า และผู้
เช่าต้องเสียดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผู้ เช่า
ผิดนดัชําระหนีต้ามสญัญาให้แก่ผู้ ให้เช่า 
 

เป็นผลเสียกบับริษัทฯ แต่ก็เป็นเง่ือนไขปกติในการทําสญัญา
เช่าท่ีดิน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอ อีก
ทัง้ค่าเช่ามีจํานวนไม่สูงมาก 220,000 (ปีท่ี 2-3) โดยได้รับ
ยกเว้นค่าเช่าในปีแรก ดงันัน้ เม่ือร้านอาหารและโรงแรมเร่ิม
เปิดดําเนินงาน จะสามารถมีกระแสเงินสดเพ่ือมาชําระได้ ดงั
รายละเอียดข้อ 4.2 

 หากผู้ เช่าไม่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างโรงแรม จากการย่ืนผล
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ผู้ เช่าสามารถขอ
ยกเลิกสญัญาเช่า หรือปรับเปล่ียนสญัญาเช่าเหลือเพียงการ
เช่าพืน้ท่ี เพ่ือก่อสร้างร้านอาหารได้ ทัง้นีผู้้ ให้เช่าตกลงคิดค่า
เช่าตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีจะใช้ก่อสร้างร้านอาหารตามอตัราค่า
เช่าเดิมท่ีกําหนดไว้ โดยไม่มีค่าปรับใดๆ (หากดําเนินการ
เฉพาะร้านอาหารคาดว่าจะใช้พืน้ท่ีประมาณ 1/3 ของพืน้ท่ี
เช่าทัง้หมด หรือประมาณ 2 ไร่ 3 งาน) 

เป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยหากติดปัญหา และไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างโรงแรมได้ บริษัทฯ มีทางเลือกโดยไม่ต้อง
เสียค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มท่ี และยงัคงสามารถดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ด้วยค่าเช่า
ในอตัราตอ่ไร่ท่ีเท่าเดิม โดยคิดตามพืน้ท่ีเช่าจริง 
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หวัข้อ รายละเอ ียด ความเหน็ของท ี่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
 

 หากผู้ เช่ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่  ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับอตัราค่าเช่าใหม่ในอตัราท่ีเท่ากบั
ราคาตลาด ณ เวลานัน้  โดยอ้างอิงกบัค่าเฉล่ียของผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้โดยไม่
ถือว่าผู้ ให้เช่าผิดสญัญาและผู้ เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้ให้เช่า ทัง้นี ้หากผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า 
ผู้ เช่ามีสิทธิบอกขายส่ิงปลูกสร้างและอาคารท่ียังใช้งานได้
ให้กับผู้ ให้เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่า
มลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย และบวกเงินเพ่ิมอีกร้อย
ละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สินนับตัง้แต่วันท่ี
ก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์
ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไป
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง 
หรือ ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและส่ิงปลกูสร้าง) 

เป็นความเสี่ยงกบับริษัทฯ จากต้นทุนค่าเช่าท่ีอาจปรับสงูขึน้ 
จากเดิมท่ีต่ํากว่าราคาตลาด หรืออาจมีการยกเลิกสัญญา
สิทธิการเช่าและส่งผลให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดําเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯสามารถ
ขายอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้ผู้ ให้เช่าในราคาไม่ต่ํากว่า
มลูค่าตามบญัชี ในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย บวกเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
15 ของมลูคา่จากการลงทนุในทรัพย์สินนบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้าง
เสร็จ   
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นเพ่ิมเติมว่า หากเกิดเหตกุารณ์
ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาแผนการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมใหม่อีกครัง้ เพ่ือตัดสินใจว่าจะดําเนิน
ธุรกิจต่อไป หรือเลิกกิจการและขายทรัพย์สินให้ผู้ ให้เช่า ท่ี
ราคาเท่าใด เพ่ือมิได้เสียผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์ ณ 
เวลานัน้ อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขท่ีหากผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาต้องซือ้อาคารและส่ิงปลูกสร้างในราคาไม่ต่ํากว่า
มลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย และบวกเงินเพ่ิมอีกร้อย
ละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สินนับตัง้แต่วันท่ี
ก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์
ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไป
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง 
หรือ ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง) ดงันัน้ 
จะทําให้ตลอดสิทธิสญัญาการเช่า ไม่ว่าช่วงเวลาใด บริษัทฯ
จะมีโอกาสได้รับเงินคืนประมาณ 40 ล้านบาท (ร้อยละ 15 
ของมูลค่าการลงทุน 265 ล้านบาท ทัง้นีไ้ม่นับรวมเคร่ือง
ตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน มลูค่าการลงทนุ 15 ล้านบาท)  
พร้อมราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย ณ 
เวลานัน้ และสามารถนําอุปกรณ์หรือทรัพย์สินท่ีเคล่ือนย้าย
ได้ มาใช้งานตอ่ หรือนํามาขายได้ 

เง่ือนไขการ
ตอ่สญัญา 

หากผู้ เช่าต้องการตอ่อายสุญัญาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้
เช่าต่ออายุสัญญาการเช่า ต่อไปได้ ตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีจะตกลงเห็นชอบร่วมกันต่อไป โดยผู้ เช่าต้องแจ้ง
ความประสงค์ขอต่ออายสุญัญาเช่าให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า มิ
เช่นนัน้สญัญาเช่าเป็นอนัสิน้สดุลงทนัที 

เป็นผลดีตอ่บริษัทฯ เน่ืองจากโครงสร้างของส่ิงปลกูสร้าง
โดยทัว่ไปจะมีอายมุากกวา่ 30 ปี (อาจยาวนานกว่า 50 ปี) 
ดงันัน้ ด้วยสญัญาเดิมท่ีมีระยะเวลาเพียง 30 ปีนัน้ บริษัทฯ 
จะไม่สามารถสร้างศกัยภาพในการสร้างกระแสเงินสดได้
สงูสดุจากเงินลงทนุก่อสร้างส่ิงปลกูสร้าง 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ผู้บริหารอาจพิจารณาเจรจาเพ่ือระบใุน
สญัญาให้ชดัเจนว่า ค่าเช่าจะเป็นประมาณเท่าใด หรือ
เมีเง่ือนไขเบือ้งต้นอย่างไร เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากการไม่
สามารถตกลงค่าเช่ากนัได้ในอนาคต 

เง่ือนไขอ่ืน ภายหลังสิน้สุดสัญญา หากไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่า
ออกไป  สิ่งปลูกสร้างใดๆ อันมีลักษณะยึด ติด ตรึง ตรากับ
ท่ีดินท่ีเช่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ “สถานท่ีเช่า” ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ 
 

เป็นผลเสียต่อบริษัทฯ ท่ีจะเสียส่ิงปลกูสร้างให้แก่ผู้ เช่า หาก
ไม่สามารถเจรจาเง่ือนไขการต่อสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม
เง่ือนไขนีไ้ม่รวมถึง ทรัพย์สินท่ีเคลื่อนย้ายได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
หรืออุปกรณ์ต่างๆในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและอาหาร 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีสิทธิในการเจรจาต่อรองว่าจะมีการ
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หวัข้อ รายละเอ ียด ความเหน็ของท ี่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
ตอ่สญัญา หรือไม่ตอ่สญัญาและขายสินทรัพย์ในท่ีดินให้ผู้ ให้
เช่าในราคาขึน้อยู่กบัการเจรจา 

 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะโอนสิทธิการเช่า “สถานท่ีเช่า” 
ตามสญัญาฉบบันีท้ัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ อ่ืนไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึง่เสียก่อน 

เป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการป้องกันไม่ให้สิทธิการเช่ามีการ
เปลี่ยนมือไปสูบ่คุคลอ่ืนโดยคูส่ญัญาไม่เห็นด้วย   

 
นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่พบเหตุอันเป็นท่ีน่าสงสัยว่าบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ได้รับ

ผลประโยชน์มากกวา่การทํารายการกบับคุคลภายนอก  
โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขในร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ท่ีจะเข้าทํา

รายการในครัง้นี ้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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6. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรุปความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในประเดน็ตา่งๆ ได้ดงันี ้
 

6.1 ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
จากการเปรียบเทียบอตัราคา่เช่าท่ีดินตามร่างสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) คือ บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ีจํากดั (UK) และบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั (CPM) ซึ่ง
ประเมินค่าเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างรวม 30 ปี ได้เท่ากบั 212.29 ล้านบาท และ 285.42 ล้านบาท ตามลําดบั ดงันัน้ อตัรา
ค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการรวม 30 ปี ซึ่งเท่ากบั 132.72 ล้านบาท 
จะต่ํากวา่ราคาประเมินโดย UK และ CPM เทา่กบัร้อยละ 37.48 และร้อยละ 53.51 ของราคาประเมิน ตามลําดบั  

 UK CPM ร่างสัญญาสิทธ ิการเช่า 
ของบริษัทฯ 

รวมคา่เช่า (หน่วย: บาท) 212,286,496 285,452,494 132,720,000 
ต่ํากวา่ (ร้อยละ) 37.48 53.51  

 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากมี

ราคาท่ีต่ํากวา่ราคาตลาดของการเช่าท่ีดิน และสิง่ปลกูสร้างท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย 
นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) 

โดยอ้างอิงสมมติฐานเบือ้งต้นท่ีได้รับจาก MM และพิจารณากับข้อมูลอุตสาหกรรมของโรงแรมต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการโครงการ (Project Internal Rate of Return : IRR ) อยู่
ระหวา่งร้อยละ 8.91 – 10.97 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราท่ีมากกว่าต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (WACC) ของบริษัทฯ ซึง่
อยู่ระหว่างร้อยละ 8.61 – 8.65 ต่อปี และอยู่ในช่วงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอ้างอิงจากมลูนิธิ
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (เปิดเผย ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2560) ซึ่งสรุปอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมในกรุงเทพฯ เกรด 4 - 5 ดาว ปี 2557 – 2559 ได้ระหว่างร้อยละ 7 – 10 ต่อปี (โดยในปี 
2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 10 ต่อปี) โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ (NPV) ระหว่าง 5.09 – 48.39 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 10.65 – 11.59 ปี ดังนัน้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเหน็วา่ การลงทนุในโครงการโรงแรมบนท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นีมี้ความเป็นไปได้  

 
6.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

จากการเปรียบเทียบอตัราค่าเช่าท่ีดินตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) คือ บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ีจํากดั (UK) และบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากดั (CPM) ซึ่ง
ประเมินคา่เช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรวม 30 ปี ได้เทา่กบั 212.29 ล้านบาท และ 285.42 ล้านบาท ตามลําดบั ดงันัน้ อตัรา
คา่เช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการรวม 30 ปี ซึง่เท่ากบั 132.72 ล้านบาท 
จะต่ํากวา่ราคาประเมินโดย UK และ CPM เทา่กบัร้อยละ 37.48 และร้อยละ 53.51 ของราคาประเมิน ตามลําดบั  
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นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหามลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 
และสิ่งปลกูสร้าง เพ่ือพิจารณาเทียบมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าทัง้ 30 ปี เพ่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดท่ีดินสําหรับการซือ้
ขาย ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยใช้อตัราส่วนลดท่ีสรุประหว่างร้อยละ 6 - 10 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 8.61 - 8.65 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีสรุปโดยมลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้ ณ วนัท่ี 22 มกราคม 
2560 ท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10 ต่อปี (โดยในปี 2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มีอตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อย
ละ 8 – 10 ต่อปี) โดยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตลอดระยะเวลาสญัญาสิทธิการเช่า จะสะท้อนให้เห็นถึงมลูค่ารวมของค่า
เช่า หากบริษัทฯ ต้องชําระครัง้เดียวในปีแรกท่ีเข้าทําสญัญา ซึ่งได้มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าตามร่างสญัญาสิทธิการเช่า
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ระหว่าง 31.90 – 51.67 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าราคาประเมินสําหรับการซือ้ขายจากผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย ซึ่งอยู่ระหว่าง 197.80 – 222.78 ล้านบาท โดยต่ํากว่าคิดเป็นร้อยละ 73.88 – 85.68 ของ
ราคาประเมินในการซือ้ขาย และต่ํากวา่ราคาประเมินราชการซึง่เทา่กบั 94.30 ล้านบาท 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีบริษัทฯ จะเข้าทําสญัญามีราคาท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากมีราคาท่ีต่ํากว่าราคาตลาดของสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย  

ทัง้นี ้เน่ืองจากการเข้าทําสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) โดยอ้างอิงสมมติฐานเบือ้งต้นท่ี
ได้รับจาก MM และพิจารณากับข้อมลูอุตสาหกรรมของโรงแรมต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งได้อตัราผลตอบแทนท่ี
บริษัทฯ จะได้รับจากการโครงการ (Project Internal Rate of Return : IRR) อยู่ระหว่างร้อยละ 8.91 - 10.97 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราท่ีมากกว่าต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (WACC) ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 8.61 - 8.65 ต่อปี และ
อยู่ในช่วงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอ้างอิงจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
(เปิดเผย ณ วันท่ี 22 มกราคม 2560) ซึ่งสรุปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมใน
กรุงเทพฯ เกรด 4 - 5 ดาว ปี 2557 - 2559 ได้ระหว่างร้อยละ 7 - 10 ต่อปี (โดยในปี 2559 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ มี
อตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 10 ต่อปี) โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ระหว่าง 5.09 – 48.39 
ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทนุระหว่าง 10.65 - 11.59 ปี ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การลงทนุในโครงการ
โรงแรมบนท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นีมี้ความเป็นไปได้  
 

 

 โรงแรม 4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ 
โดยมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 

โครงการ  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  
อตัราผลตอบแทน (ตอ่ปี) 7 - 9% 8 - 10% 8 - 10% 8.91 - 10.97% 

 
ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง และเห็นว่าเง่ือนไขส่วน
ใหญ่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้แก่  

 มีอตัราคา่เช่าท่ีต่ํากวา่ราคาตลาดจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย  
 มีเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากติดปัญหาการย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม (EIA) อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงแรมได้ โดยไม่มีค่าเสียหายใดๆ หรือ
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สามารถปรับเปล่ียนการเช่าพืน้ท่ีเหลือเพียงสําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยคิดค่าเช่าตามสดัส่วน
พืน้ท่ีเช่าท่ีลดลง โดยอ้างอิงอตัราคา่เช่าตอ่ไร่ตามท่ีกําหนดโดยไมมี่คา่ปรับใดๆ  

 เม่ือครบอายสุญัญา 30 ปี หากบริษัทฯ ต้องการต่ออายสุญัญาการเช่า บริษัทฯ สามารถต่ออายสุญัญาการ
เช่า ต่อไปได้ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะตกลงเห็นชอบร่วมกนัตอ่ไป (เจรจากนั ณ ปีท่ี 30) ทําให้บริษัท
ฯ มีโอกาสใช้งานสิ่งปลูกสร้างท่ีจะลงทุนได้อย่างเต็มท่ีตามอายุการใช้งานจริง ซึ่งอาจยาวนานกว่า 50 ปี 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการอาจเจรจาไม่ได้เง่ือนไขตามท่ีต้องการ ณ วนัท่ีจะต่อสญัญาใน
อนาคต  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีความเส่ียง หากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกัหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่  
ซึ่งปัจจบุนัคือ นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ และกลุ่มญาติ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิปรับอตัราค่าเช่าใหม่ในอตัราราคาตลาด ณ เวลานัน้ 
หรือ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้โดยไม่ถือว่าผู้ ให้เช่าผิดสญัญา และบริษัทฯจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
ผู้ ให้เช่า อย่างไรก็ตาม หากผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิบอกขายสิ่งปลกูสร้างและอาคารท่ียงัใช้งานได้
ให้กบัผู้ ให้เช่า ซึง่ผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย และบวกเพ่ิมเงินอีกร้อย
ละ 15 ของมลูค่าจากการลงทนุในทรัพย์สินนบัตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และอปุกรณ์ต่างๆ ท่ี
สามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ 
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนํามาขายหรือใช้งานต่อได้ หรือคิดเป็นเงินอีก
ประมาณ 40 ล้านบาท) 

นอกจากเง่ือนไขดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่พบเหตอุนัเป็นท่ีน่าสงสยัว่าบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ได้รับผลประโยชน์มากกวา่การทํารายการกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ เง่ือนไขในการเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นีมี้ความเหมาะสม 

 
6.3 ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในด้านความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความ
เส่ียงของการเข้าทํารายการ รวมทัง้ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงเม่ือเปรียบเทียบกับ
บคุคลภายนอก สรุปได้ดงันี ้

ข้อดีของการเข้าทํารายการ 
 ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินมีศกัยภาพในการพฒันาโรงแรม เน่ืองจากอยู่บริเวณท่ีมีช่ือเสียงด้านประวติัศาสตร์ 

(เมืองเก่า) ของจงัหวดัภเูก็ต มีการจดัตลาดคนเดิน และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี จึงมีนกัท่องเท่ียวเข้ามา
เย่ียมชมเป็นจํานวนมากทกุปี  

 บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการเข้าซือ้ท่ีดิน จะมีภาระเพียงค่าเช่ารายปี โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าเช่าในปีแรก ทําให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในช่วงเร่ิมต้นของโครงการ และสามารถบริหาร
กระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินธุรกิจโรงแรมในแตล่ะปีมาชําระคา่เช่าดงักลา่วได้  

 บริษัทย่อยคือ MM มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหาร ได้แก่ คุณนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ MM ซึ่งมี
ประสบการณ์กว่า 30 ปี เก่ียวกบัการบริหารและจดัการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร และคณุนบเกล้า 
ตระกูลปาน รองประธานฝ่ายการบริหารและวางแผนประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมีประสบการณ์
ทางด้านการบริหารงานประเภทโรงแรม และรีสอร์ท มากกวา่ 20 ปี   

 เป็นการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ, 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ไปสูธุ่รกิจโรงแรม  
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ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 
 การลงทนุในโครงการโรงแรมของบริษัทฯ จะวา่จ้าง MM เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel Manager) และใน

ส่วนของร้านอาหารภายในโรงแรมจะเป็นการซือ้แฟรนซ์ไชส์จากเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทําให้อาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกนัในส่วนของการบริหารร้านอาหารภายในโรงแรม เน่ืองจาก MM ใน
ฐานะของผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ดําเนินธุรกิจร้านอาหารเช่นเดียวกนั แม้ธุรกิจร้านอาหารใน
ครัง้นีจ้ะเป็นร้านอาหารภายในโรงแรม ซึง่มีลกัษณะแตกต่างจากร้านอาหารทัว่ไปของ MM ท่ีมีรูปแบบ
เป็นร้านอาหารในลกัษณะแมส (Mass) (เปิดหลายสาขาเพ่ือจบักลุ่มลกูค้าจํานวนมาก) แต่ก็สามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขนักนั หากในอนาคต MM มาเปิดร้านเกรฮาวด์ ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ
โรงแรมดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า จะมีโอกาสน้อยท่ี MM จะมาเปิดสาขา
ร้านอาหาร (เกรฮาวด์ หรือใช้แบรนด์อ่ืน) ในบริเวณดงักลา่วและเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจกนั เน่ืองจาก  
- MM และบริษัทฯ มีการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกนั โดยมีความประสงค์จะ

ร่วมกนัศึกษาแผนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ีอดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีร้านอาหารอยู่ภายใน
โรงแรม และจ้าง MM ในการบริหาร แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจ และมีไม่มี
วตัถปุระสงค์ในการแข่งขนักนั 

- MM และบริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายปอ้งกนัการขดัแย้งผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิ MM เป็น
ผู้พิจารณาเสนอและโอกาสการบริการร้านอาหารและมีสิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) 
ตามหนังสือให้คํามั่น (Letter of Undertaking) ท่ีได้จัดทําร่วมกัน ซึ่ง MM มีความสนใจในธุรกิจ
โรงแรม  แต่เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูง จึงขอเข้ามามีบทบาทเป็นเพียงผู้ บริหาร (Hotel 
Operator) และบริษัทฯ มีบทบาทเป็นนกัลงทนุ 

- MM จะเป็นผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ซึ่งมีรายได้จากค่าแฟรนไชส์เป็นอัตราส่วนของ
ยอดขายจากผู้ รับสิทธิ (Franchisee) ซึ่งคือบริษัทฯ อยู่แล้ว ดงันัน้ หากมาเปิดร้านอาหารแข่ง จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ค่าแฟรนไชส์ท่ีอาจลดลง ในขณะท่ีร้านอาหารท่ีเปิดใหม่ก็จะต้อง
แข่งขนักบัร้านอาหารในโรงแรม และสง่ผลเสียตอ่ร้านอาหารท่ีจะเปิดใหมด้่วยเช่นกนั 

- MM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นตวัแทนในคณะกรรมการของ MM 
เป็นจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อินทรานกุลู (ประธานกรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ 
MM) นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ (ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัทของทัง้
บริษัทฯ และ MM) และ นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ (กรรมการบริษัทของทัง้บริษัทฯ และ MM) ทําให้
หากมีการพิจารณาเปิดร้านใหม่ในจงัหวดัภเูก็ต จะมีตวัแทนของบริษัทฯ ช่วยพิจารณาตดัสินใจ ซึ่ง
หากมีแผนธุรกิจ หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการทําธุรกิจแข่งขันกัน หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาไม่อนมุติัแผนการดงักลา่วได้ 
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน จะรักษาผลประโยชน์ของทัง้บริษัทฯ และ MM ให้สอดคล้องตามหลัก
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ MM 

 บริษัทฯ จะมีภาระหนีเ้งินกู้ และดอกเบีย้ท่ีเพิ่มมากขึน้ จาการกู้ เงินมาลงทุนก่อสร้างในโครงการ โดย
ภายหลังการเข้าทํารายการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
ประมาณ 0.70 เท่า จากเดิม 0.53 เท่า (ซึ่งต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือจากสถาบันการเงินใน
อดีตท่ีอตัราไม่เกิน 3.00 เท่า) และมีสดัส่วนเงินกู้ ท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพียง 0.57 เท่า จาก
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เดิม 0.39 เทา่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ด้วยสดัสว่นเงินกู้และหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีต่ํา
กว่า 1 เท่าดังกล่าว ประกอบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดได้จาก
ธุรกิจปัจจบุนัได้ในแต่ละปี และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงแรมท่ีจะดําเนินงานในอนาคต เพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างตามแผนงานการลงทนุท่ีทยอยจ่ายในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ในอนาคต ทําให้บริษัทฯ ยงัมี
ความสามารถในการบริหารหนีเ้งินกู้  และดอกเบีย้ในการเข้าทํารายการในครัง้นีไ้ด้ โดยไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ความเส่ียงของการเข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากการอาจไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขในการตอ่สญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน และสิ่ง

ปลกูสร้างได้ตามเง่ือนไขท่ีต้องการ ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่า 30 ปี โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็
วา่ บริษัทฯ อาจเจรจาเพิ่มเติมกบัผู้ให้เช่า เพ่ือให้มีกรอบเง่ือนไขในการตอ่อายสุญัญาเม่ือครบ 30 ปี ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัง้สองฝ่าย และระบใุนสญัญาสทิธิการเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง  

 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 
(MOU) ซึง่เป็นบนัทกึเพ่ือความเข้าใจระหวา่งคู่สญัญา ท่ียงัเป็นการร่วมกนัศกึษาการลงทนุ โดยยงัไม่มี
ลกัษณะเป็นสญัญา  และไม่มีสภาพบงัคบัระหว่างกัน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเง่ือนไขต่างๆ 
อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต หรืออาจมีการยกเลิก และบริษัทฯ ต้องคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมราย
ใหม่ ซึ่งจะทําให้มีความล่าช้าในขัน้ตอนการดําเนินการ และมีความเส่ียงท่ีจะเปิดบริการร้านอาหารได้
ทันภายในเดือนธันวาคม 2561 และ/หรือ โรงแรมตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 หรืออาจส่งผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และ
คดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายอ่ืนไว้ด้วย เพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไขและแผนการดําเนินงานกับ MM และ
เป็นทางเลือกเผ่ือในกรณีท่ีอาจไม่สามารถสรุปการร่วมมือกบั MM ได้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก MM เป็น
บริษัทย่อย การพิจารณาใดๆ บริษัทฯ จะตัดสินใจภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัสงูสดุ 

 บริษัทฯ จะมีความเส่ียงหาก บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ สง่ผล
ให้บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากต้นทุนค่าเช่าท่ีปรับสงูขึน้ จากเดิมท่ีต่ํากว่าราคาตลาด หรืออาจมีการ
ยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าและส่งผลให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถขายอาคารและสิ่งปลกูสร้างให้ผู้ ให้เช่าในราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชี และบวกเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 15 ของมลูคา่จากการลงทนุในทรัพย์สนินบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้างเสร็จ  ทัง้นี ้จะไมน่บัรวมทรัพย์สิน 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาแผนการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมใหม่อีกครัง้ ณ เวลานัน้ เพ่ือตดัสินใจว่าจะดําเนินธุรกิจต่อไป หรือเลิกกิจการและ
ขายทรัพย์สินให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ท่ีสนใจลงทนุต่อ เพ่ือมิได้เสียผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์ ณ เวลา
นัน้ อย่างไรก็ตาม การท่ีเง่ือนไขในสญัญาระบวุ่า บริษัทฯ จะสามารถขายสินทรัพย์สิ่งปลกูสร้างให้แก่
ผู้ ให้เช่าได้ท่ีราคาไม่ต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี พร้อมร้อยละ 15 ของมูลค่าจากการลงทุนในทรัพย์สิน
นบัตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ  (ทัง้นี ้จะไม่นบัรวมทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอน
และเคล่ือนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อโครงสร้าง หรือ 
ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง) จะทําให้ตลอดสิทธิสญัญาการเช่า ไม่ว่าช่วงเวลาใด 
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บริษัทฯจะได้รับเงินคืนประมาณ 40 ล้านบาท ตามแผนการลงทนุของโครงการของบริษัทฯ (ร้อยละ 15 
ของมลูคา่การลงทนุ 265 ล้านบาท (ไม่นบัรวมเคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน มลูค่าการลงทนุ 15 
ล้านบาท)  พร้อมราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้ขาย ณ เวลานัน้ จึงน่าจะทําให้ความ
เส่ียงของบริษัทฯ สว่นนีอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

ความเส่ียงของการลงทนุในโครงการโรงแรมบนท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยงัไม่เคยมี

ช่ือเสียงในการดําเนินงานมาก่อน อย่างไรก็ตาม  MM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีผู้ บริหาร 2 ท่าน ท่ี มี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ดงัท่ีระบใุนข้อ 3.2.1-4) และมีระยะเวลาในการเตรียมทีมงาน 
และทําการตลาด ตลอดจนมีการเปิดร้านอาหารช่ือ Old Town ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์แบรนด์เกร
ฮาวด์ คาฟ่ ซึ่งเป็น  แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดร้านอาหารก่อน
การเปิดโรงแรมถึง 2 ปี ทําให้เป็นจุดขายท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู้จักตําแหน่งของโรงแรม  และสามารถ
ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มาใช้บริการโรงแรมได้ตอ่ไปในอนาคต 

 บริษัทฯ  จะมีความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต โดยบริษัทฯ ได้เน้นกลุ่มลกูค้า
ไปท่ีชาวต่างชาติ ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถึงบน อย่างไรก็ตาม โรงแรมของโครงการมีจดุเด่น คือ เป็น
โรงแรมประเภทบติูคโฮเท็ลแห่งเดียวในย่านใจกลางเมืองภเูก็ต ซึง่ออกแบบโดย นายองอาจ สาตรพนัธุ์ 
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ ประกอบกับมีร้านอาหารภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ เป็นจุดขาย รวมทัง้มีจํานวน
ห้องเพียง 62 ห้อง ซึง่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ประกอบกบัจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัภเูก็ตท่ี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อุปสงค์ (Demand) ของหอังพกัปรับตวัเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
หากมีการวางแผนท่ีดีโครงการโรงแรมจะมีความสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้ 

 ความเส่ียงของการขออนมุติัก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารกบัหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ จะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจดัทํา EIA ซึง่มีประสบการณ์ และความชํานาญในการจดัทําเอกสาร 
และเตรียมข้อมูล รวมถึงการจัดทําประชาพิจารณ์ เพ่ือให้สามารถย่ืนผ่าน EIA ได้ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด ทัง้นี ้ตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ได้มีการเผ่ือระยะเวลาสําหรับการดําเนินการขอ
อนุมัติต่างๆ ไว้ด้วยแล้ว นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติ EIA บริษัทฯ ยังสามารถขอยกเลิก
สญัญาสิทธิการเช่า หรือปรับแก้สญัญาเป็นการเช่าท่ีดินสําหรับดําเนินเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าท่ีลดลงได้ โดยไม่มีค่าปรับใดๆ (หากดําเนินการเฉพาะร้านอาหารคาดว่าจะใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 1/3 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด หรือประมาณ 2 ไร่ 3 งาน) 

 ความเส่ียงจากต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ (Cost Overrun) และความล่าช้าของการ
ก่อสร้างโครงการ   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกําหนดงบ Contingency ไว้ประมาณ 12 ล้านบาท 
เผ่ือไว้สําหรับเหตกุารณ์ Cost Overrun ดงักล่าว (คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6 ของประมาณการ
ค่าก่อสร้าง 186 ล้านบาท) ทัง้นี ้เน่ืองจากปัจจุบัน ยงัอยู่ในกระบวนการออกแบบ และยังมิได้มีการ
กําหนดค่าใช้จ่ายอยา่งละเอียด (BOQ) รวมทัง้ ยงัมิได้คดัเลือกผู้ รับเหมา ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถปรับ
แบบ เพ่ือลดงานก่อสร้างให้อยู่ภายในงบประมาณค่าก่อสร้างท่ีกําหนดตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ความเส่ียงจากการขอสินเช่ือไม่ได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการพูดคุยรายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือและเง่ือนไขเบือ้งต้นกบัธนาคารไว้แล้ว โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทฯมีสดัส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่ํากว่าเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในอดีตท่ีอตัราไม่เกิน 
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3.00 เท่า นอกจากนี ้ในกรณี Worst Case Scenario ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินกู้ ได้ครบตามแผนท่ี
กําหนด หรือได้รับวงเงินบางส่วน (ไม่ครบ 330 ล้านบาท) บริษัทฯ จะยงัมีเงินสดคงเหลือ (ซึ่งตามงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีประมาณ 190 ล้านบาท) รวมทัง้ การก่อสร้างท่ีจะดําเนินการ
ในปี 2561 – 2563 ทําให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงิน
ปันผลจากบริษัทย่อยในแต่ละปี (รวมกระแสเงินสดจากธุรกิจร้านอาหารท่ีจะเปิดดําเนินงานก่อน) เพ่ือ
นํามาใช้ในการก่อสร้างบางสว่นได้) 

 ความเส่ียงหากผู้บริหารของ MM ทัง้ 2 ท่านลาออก อย่างไรก็ตามผู้บริหารทัง้สองท่าน มีบทบาทเป็น
ผู้ช่วยในการสรรหาและให้คําแนะนํา ผู้บริหาร และทีมงานท่ีจะถูกคัดเลือกมาทําหน้าท่ีบริหาร และ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินธุรกิจช่วงแรกเท่านัน้ อีกทัง้หากใน
อนาคตผลการดําเนินงานของโรงแรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาเปล่ียน
ผู้บริหารโรงแรม เป็น Hotel Chain Manager รายอ่ืนได้ เน่ืองจากระยะเวลาสญัญาคาดว่าจะไม่เกิน 3 
ปี 

 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง 
 ความเส่ียงด้านกฎหมาย จากการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 

ข้อดีของการไมเ่ข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะไมมี่ภาระหนีเ้งินกู้  และดอกเบีย้ท่ีเพิ่มมากขึน้ และมีวงเงินคงเหลือกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้

ในการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
 ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการ

ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร 
 บริษัทฯ จะไมมี่ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทํารายการ 
 บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการได้รับเง่ือนไขท่ีดีในการได้มาซึง่ท่ีดินท่ีมีทําเลท่ีดี  
 บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการดําเนินโครงการในท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างท่ีมีศกัยภาพ ซึ่งอยู่ในทําเลเมือง

เก่า และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสําคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดัภเูก็ต 
ข้อดีในการทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยง เม่ือเทียบกบับคุคลภายนอก 
 สามารถเจรจาเง่ือนไขของสิทธิการเช่าได้มากกว่าทํากบับคุลภายนอก โดยได้เง่ือนไขท่ีดีกว่า และเกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ มีอตัราคา่เช่าท่ีต่ํากว่าราคาตลาด การยกเว้นคา่เช่าในปีแรก ซึง่เป็นช่วงการ
ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างโรงแรม ทําให้บริษัทฯ ยงัไม่มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ หรือการได้สทิธิ
ในการขอยกเลิกสญัญาได้โดยไม่มีค่าปรับหรือเปล่ียนเป็นการเช่าพืน้ท่ีเล็กลงสําหรับดดําเนินธุรกิจ
ร้านอาหารเทา่นัน้ หาก บริษัทฯ ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างโรงแรมไมผ่า่น  

 บริษัทฯ ยังไม่พบท่ีดินท่ีมีทําเล และขนาดใกล้เคียงกับท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการในครัง้นี  ้การเข้าทํา
รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนันี ้จงึเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เทา่ท่ีมีในปัจจบุนั  

ข้อด้อยในการทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยง เม่ือเทียบกบับคุคลภายนอก 
 อาจเกิดข้อสงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างไรก็ตาม ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ เง่ือนไขตา่งๆ ตามร่างสญัญาสิทธิการเช่าสว่นใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ ดงัท่ีได้อธิบายไปในข้อ 5.2  และเหน็ว่าไมเ่ป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 
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 มีความลา่ช้าในการเข้าทํารายการ เน่ืองจากต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่ การเข้าทํารายการในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล  

 โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การท่ีบริษัทฯ เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงในครัง้นี  ้มีความ
เหมาะสมทัง้ด้านราคา เง่ือนไข และความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ และเห็นว่าการลงทนุในโครงการโรงแรมบน
ท่ีดิน ท่ีจะเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีความเป็นไปได้ โดยมีความเส่ียงตามท่ีสรุปไปข้างต้น อย่างไรก็
ตาม ในด้านการดําเนินธุรกิจโรงแรมซึ่งมีร้านอาหารอยู่ภายในโรงแรม โดยว่าจ้าง MM เป็นผู้บริหารนัน้ บริษัทฯ และ MM 
ควรมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจให้ชดัเจน เพ่ือมิให้เกิดการทําธุรกิจแข่งขนักนั และเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต 

 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ผู้ถ ือห ุ้นควรลงมตอินุมัตริายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้  
 
ทัง้นีก้ารตดัสนิใจลงคะแนนเสียงอนมุติัในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้

ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในครัง้นีด้้วย เพ่ือใช้
ในการประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินการงาน 

บริษัท  ทรัพย์ศรีไทย จาํกัด (มหาชน) 
  

1. ข้อมูลเบือ้งต้น  
ช่ือบริษัท : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SST”) 
  SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   : เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ :  (02) 318-5514-6  
โทรสาร : (02) 318-3490 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจดัเก็บเอกสาร/ทรัพย์สนิ บริการให้เช่าและบริหารพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการจดัเก็บสนิค้า 
  รวมทัง้ให้บริการรับบริหารจดัการสต๊อกสนิค้า และกิจการทา่เทียบเรือ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002117  
เวบ็ไซต์ : http://www.subsrithai.co.th  
ทนุจดทะเบียน : 704,431,290.00 บาท  
ทนุท่ีชําระแล้ว : 455,807,823.00 บาท 
จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว:      455,807,823 หุ้น 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 

2.1. ประวัตคิวามเป็นมา 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบกิจการประเภทคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ มาตัง้แตปี่ 2519 จด

ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เม่ือปี 2537 จากประสบการณ์ท่ียาวนานในธุรกิจคลงัสินค้า บริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจ คลงั
เก็บเอกสาร บรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยนําระบบ AS/RS (AUTOMATED 
STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ  BARCODE และ  COMPUTER มาใช้งานการจัดเก็บ  และค้นหา
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการจดัเก็บส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าท่ีมีความจําเป็นต้องเก็บใน ห้องควบคมุ
อณุหภมิู   

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯได้ก่อตัง้บริษัทย่อยขึน้ ช่ือ บริษัท เอส เอส ที คลงัสินค้า จํากัด ประกอบธุรกิจ 
คลงัสินค้ารับอนญุาต โดยบริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพืน้ท่ี คลงัสินค้า ให้บริการบริหารสต็อก
สนิค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู ่

ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ด้วยการเข้าซือ้หุ้น 100% ในบริษัท มดั
แมน จํากดั บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั โดยบริษัท โกลเด้น 
โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทท่ีถือสทิธิในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมแบรนด์ “Dunkin Donut” ใน
ประเทศไทย สว่น บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทท่ีถือสิทธิในการประกอบ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
แบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลงัจากนัน้บริษัทยงัได้ขยายกิจการตอ่ไปในธุรกิจ อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยได้ซือ้
สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยโดยผ่าน
บริษัทยอ่ย คือ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากดั 
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เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากย่ิงขึน้ บริษัทฯและบริษัท มดัแมน จํากดั (บริษัทย่อย) ได้เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท 
เกรฮาวด์ จํากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทสามารถ ขยายธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมครอบคลมุกลุ่มลกูค้ามากขึน้ โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยงัต่างประเทศ นอกจากนีย้งัช่วยให้
กลุ่มบริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเอง เพิ่มศกัยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยกระจายความ เส่ียงจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู ่
และเพิ่มธุรกิจใหมไ่ปยงัธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 

และในปี 2560 บริษัทฯได้นําบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพ่ือให้ บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) สามารถระดมทนุได้ด้วยตนเองในตลาดทนุเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคตซึง่
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต และยงัช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ บริษัทและบริษัท 
มดัแมน จํากดั (มหาชน) นอกจากนีย้งัเป็นการลดภาระการพึง่พิงแหลง่เงินทนุจากบริษัทฯได้อีกด้วย 

  
2.2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ดงัตอ่ไป 

1) ธุรกจิคลังสนิค้าและท่าเท ียบเรือ   
บริษัทฯให้บริการรับฝากเอกสารบรรจกุล่องแฟ้ม, ให้เช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้า ทัง้แบบเช่าเหมาหลงัและแบบแบ่ง

พืน้ท่ีให้เช่า, รับบริหารจดัการสต๊อกสนิค้าแบบครบวงจร อีกทัง้ยงัมีบริการอ่ืนๆ ได้แก่ บริการให้เงินกู้ โดยการรับจํานําสนิค้า
ท่ีฝากอยู่กบับริษัทย่อย ท่าสําหรับเทียบเรือเดินทะเล จดัหาการประกันภัยในสินค้า และบริการรับฝากสินค้าพืชผลและ
ผลผลติเกษตรกรรมท่ีเตรียมสง่ไปตา่งประเทศหรือสินค้าทัว่ไปท่ีผลติได้และใช้หมนุเวียนภายในประเทศ เป็นต้น 

2) ธุรกจิอาหารและเครื่ องดื่ม  
บริษัทฯถือหุ้นในบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 64.27 ซึง่บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือ

หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท 
โกลเด้น สกู๊ป จํากดั และถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด์ จํากดั และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ 
จํากดั รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Au Bon Pain” 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 72 สาขา  

2. บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้าน “Dunkin’ Donuts” 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย  มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 307 สาขา 

3. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้านไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “Baskin 
Robbin” ในประเทศไทย มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 34 สาขา 

4. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั   ดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ช่ือ Greyhound Café , Another Hound 
Café , Sweet Hound และ Ground-Hey  มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 14 
สาขา 

3)  ธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป  
5. บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “Greyhound” ณ 31 

ธนัวาคม 2559 มีสาขาในประเทศไทยจํานวน 14 สาขา และจําหน่ายไปยงัตวัแทนจําหน่ายในเอเชีย 
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2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

 
ท่ีมา : รายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ  

  
 นอกจากบริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัท ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF”) เป็นจํานวน 22.5 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 225 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 33.33 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) และลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์
ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (“SSTSS”) เป็นจํานวน 12.3 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาทคิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 123 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.00 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 22 สงิหาคม 2559) 
 

2.4. โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลกัของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ รายได้จากธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ รายได้จากธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองมือ และรายได้จากธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดสดัสว่นของรายได้ดงันี ้

                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้ สัดส่วน  รายได้ สัดส่วน  รายได้ สัดส่วน  

รายได้จากธุรกิจคลงัสนิค้าและท่าเทียบเรือ 271 9% 276 9% 325 10% 

รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,072 69% 2,562 80% 2,708 81% 

รายได้จากธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 112 4% 236 7% 181 5% 

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 487 16% -  -  

รายได้อ่ืน 64 2% 114 4% 123 4% 

รวม 3,006 100% 3,188 100% 3,337 100% 
ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 และรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ  
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3. ผู้ถ ือห ุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ  
3.1. ผู้ถ ือห ุ้น   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็น
กลุม่ผู้ ร่วมลงทนุของนายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์  

กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 20 รายแรก ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2560 

ลาํดับ ผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น % หุ้น  

1 นายศภุสทิธ์ิ  สขุะนินทร์ 89,491,562 19.63 

2. นายศภุชยั  สขุะนินทร์ 47,928,147 10.51 

3. นางอินทิรา  สขุะนินทร์ 47,289,982 10.37 

4. น.ส.ดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 25,508,267 5.60 

5. น.ส.ดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 24,988,393 5.48 

6. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 24,300,000 5.33 

7. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ 22,183,332 4.87 

8. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 16,644,546 3.65 

9. นางกมลี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 14,031,410 3.08 

10. น.ส.กมลฤดี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 13,143,572 2.88 

11. นางมนทนฐั  แต้มศิริชยั 11,449,625 2.51 

12. นายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกลุ 7,096,300 1.56 

13. นายพรประสงค์  แต้มศิริชยั 6,337,607 1.39 

14. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  4,370,728 0.96 

15. ด.ช.ศภุเดช  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

16. ด.ช.ศภุฤทธ์ิ  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

17. นายสกล  งามเลศิชยั 3,286,899 0.72 

18. นางพรทิพย์  ปัญญาสกลุวงศ์ 2,723,710 0.60 

19. นายชาลี  ชินธรรมมิตร์ 2,609,601 0.57 

20. นายณฐัพชัร  สมบติัวรพฒัน์ 2,380,000 0.52 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 82,184,190 18.05 

ยอดรวม 455,807,823 100.00 
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3.2. ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  (คุณศุภสทิธ ิ์) 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือห ุ้น  

(ร้อยละ) 
นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
- เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ 

89,491,562 19.63 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวสัด์ิ - คุส่มรส 13,143,572 2.88 
1. ด.ช. ศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 
2. ด.ช. ศภุเดช สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 

 รวม 110,495,086 24.24 

กลุม่ตระกลูสขุะนินทร์ท่านอ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางอินทิรา สขุะนินทร์ - มารดา 47,289,982 10.37 
2. นายศภุชยั สขุะนินทร์ - พ่ีชาย 47,928,147 10.51 
3. ด.ญ. ศิตา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 294,916 0.06 
4. ด.ญ. ศิภา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 291,286 0.06 
5. ด.ช. ศรุต สขุะนินทร์ - หลานชาย (บตุรชายของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 298,383 0.07 
6. นางสทุธิดา สขุะนินทร์ - คูส่มรสของนายศภุชยั สขุะนินทร์ 2,010,983 0.44 

 รวม 98,113,697 21.53 
กลุม่ตระกลูผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่อ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. ตระกลูชินธรรมมิตร์ -   ตระกลู ของลงุและน้า ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 95,015,808 20.85 
2. ตระกลูแต้มศิริชยั -   ตระกลู ของปา้ ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 17,825,042 3.91 
3. ตระกลูปัจฉิมสวสัด์ิ -   ตระกลู ของคูส่มรส ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 

    ไม่นบัรวม นางสาวกมลฤดี (บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258) 

14,330,227 3.14 

 รวม 127,171,077 27.90 
 

3.3. คณะกรรมการบริษัทฯ  
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นาย สมโภชน์ อินทรานกุลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2. นายสรุพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ กรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นางจิตรา ถาวระ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
4. นายทศพร ซิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
5. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ รองประธานกรรมการ, และประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
6. นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
7. นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการ 
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ชื่อ  ตาํแหน่ง 
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
ท่ีมา: บริษัทฯ 

 

3.4. คณะผู้บริหารระดับสูง 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
2. Mr. Bjorn Karlsson รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ 
3. Mr. Rod Kimber รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัเอกสาร 
4. นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จดัการฝ่ายคลงัเอกสาร 
5. นายปัญญา ซุน่ทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า และทา่เทียบเรือ 
6. นางพชัรี บนุนาค ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นางสาวมนสัวี ปกรณ์ชยักลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ท่ีมา : บริษัทฯ 
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4. สรุปรายการสาํคัญในงบการเงนิ  
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  191.52 121.47 100.45 190.92 
เงินลงทนุชัว่คราว 4.06 8.13 12.21 1.00 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 112.82 103.04 113.04 114.43 
สินค้าคงเหลือ 221.25 223.88 204.35 181.60 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 42.52 61.81 77.05 86.44 

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 572.17 518.32 507.10 574.39 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3.59 3.02 3.02 2.94 

 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 119.31 114.39 118.70 117.47 

 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 238.01 237.97 230.78 232.64 

 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 435.26 392.44 366.35 366.35 

 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 943.99 1,015.63 999.76 1,008.18 

 
คา่ความนิยม 1,896.04 1,896.04 1,896.04 1,896.04  

สิทธิการเช่า 91.26 86.55 73.40 85.63  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,167.33 1,095.94 886.30 851.30  

เงินมดัจําค่าเช่า 119.27 124.79 129.77 136.87 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.73 10.64 11.94 12.19 
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.11 0.36 0.37 0.31 
 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,022.90 4,977.79 4,716.41 4,709.92 
รวมสินทรัพย์  5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น      
 

หนีส้ ินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 169.00 445.00 408.80 254.30 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 448.23 438.04 515.23 403.78 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 

79.04 123.69 173.33 88.15 

หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 489.81 -  -  499.50 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 27.50 12.61 11.54 7.09 
เงินปันผลค้างจ่าย - -  31.54 -  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 36.20 48.45 65.62 71.45 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,249.79 1,067.78 1,206.05 1,324.27 
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รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,169.00 1,045.23 871.75 281.26 
หุ้นกู้ ระยะยาว - 498.19 499.05 -  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 392.76 381.83 330.37 321.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45.73 51.20 51.99 52.90 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 8.30 18.29 31.64 35.28 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,615.80 1,994.74 1,784.81 691.22 
รวมหนีส้นิ   2,865.58 3,062.52 2,990.86 2,015.48 
ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
   ทนุจดทะเบียน 418.14 546.22 640.39 704.43 

   ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 282.53 376.70 414.37 455.81 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น        
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337.77 337.77 337.77 337.77 
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญัซือ้คืน 37.01 37.01 37.01 37.01 
   ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน     
บริษัทย่อย 384.56 291.40 294.77 690.26 

กําไรสะสม        
  จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 35.00 35.00 41.22 41.23 
  ยงัไม่จดัสรร 903.62 735.05 547.39 488.27 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 198.65 194.71 203.12 202.01 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,179.14 2,007.64 1,875.65 2,252.35 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 550.35 425.95 357.00 1,016.47 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 2,729.49 2,433.59 2,232.65 3,268.82 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 
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4.2.   งบกาํไรขาดทุน   
   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

รายได้         
รายได้จากการขาย         2,184.01          2,797.45          2,889.14                 1,386.57  
รายได้จากการให้บริหาร            270.54             276.04             324.68                    160.54  
รายได้อ่ืน         
  เงินปันผลรับ -                 7.50                 8.38                        4.24  
  ดอกเบีย้รับ                0.85                 0.78                 1.20  -  
  อ่ืนๆ            550.75             105.80             113.96                      78.11  
รวมรายได้       3,006.15        3,187.58        3,337.37             1,629.47  
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย            800.43          1,115.86          1,175.35                    565.46  
ต้นทนุการให้บริการ            204.71             231.76             239.04                    122.67  
คา่ใช้จ่ายในการขาย          1,156.63          1,445.59          1,488.59                    734.38  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร             298.27             361.99             356.61                    193.37  
ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย              12.62  -  -  -  
ขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -               26.09  -  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ -  -             154.93  -  
รวมค่าใช้จ่าย        2,472.66        3,155.20        3,440.61             1,615.89  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้            533.49               32.37            (103.25) 

  
13.58  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม              15.60               15.71                 5.47                        6.81  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิ
ได้            549.09               48.08              (97.78) 

  
20.39  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน           (110.16)           (108.57)             (99.82)                   (42.89) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้          438.93           (60.49)        (197.59)               (22.50) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้             (49.38)             (11.98)              24.97                      (0.83) 
ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก             (34.20) -  -  -  
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี         355.35           (72.47)        (172.63)               (23.33) 
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4.3. งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน           82.23          143.73          292.50                 13.07  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ        (653.05)        (405.51)        (144.39)             (115.62) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน         662.74     191.73  (169.14) 193.18  
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง                    -                      -                      -                       (0.16) 
กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ            91.92           (70.05)          (21.02)                 90.48  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด               99.59              191.52              121.47                   100.45  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          191.52           121.47           100.45  190.92  

 
4.4. อัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ  

 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.46 0.49 0.42 0.43 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.28 0.28 0.25 0.30 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.08 0.12 0.26 0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)             27.44              28.84              30.35              28.31  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)             13.30              12.66              12.03              12.89  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 59.05% 56.15% 55.99% 55.52% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 14.48% -2.36% -5.37% -1.51% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (%) 13.02% -2.98% -7.73% -5.70% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.35% -1.32% -3.30% -3.53% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 37.64% -7.14% -17.27% -18.49% 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินทรัพย์  (เท่า) 0.44 0.56 0.62 0.60 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.26 1.34 0.62 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 2.42 (1.18)  (2.26) (1.07) 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  0.32 0.77   1.31 0.07  
อตัราการจ่ายเงินปันผล 2.94 N/A N/A N/A 
ข้อมูลต่อหุ้น 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.26 4.85 4.53 4.95 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.96 -0.15 -0.34 -0.03 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.04 N/A N/A N/A 
อัตราการเตบิโต 
สินทรัพย์รวม (%) 28.31% -1.77% -4.96% 1.16% 
หนีส้ินรวม  (%) -1.77% 6.87% -2.34% -32.61% 
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 อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 37.41% -10.84% -8.26% 46.41% 
รายได้รวม (%) 42.52% 6.04% 4.70% -0.70% 
กําไรสทุธิ (%) 431.95% -120.39% -138.22% -7.99% 

 
 

5. คาํอธ ิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ  
5.1. ผลการดาํเนินงาน 

5.1.1. รายได้ 
ปี 2558 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มรีายได้จากการขายและรายได้จากการให้บรกิารรวม จํานวน 3,074 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2557 จํานวน  617 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 โดยพจิารณาแยกตามกล่มธุรกจิได้
ดงัน้ี 

- ธุรกจิคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 276 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 
จาํนวน 5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.85  เน่ืองจากปรมิาณเอกสารทีร่บัฝากมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ 

- ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม มรีายไดจ้ากขาย จาํนวน 2,562 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 490 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในธุรกจิรา้นอาหารแบรนดเ์กรฮาวด์
เต็มปี และการขยายสาขาของแบรนด์ดงักิ้น โดนัท, โอ ปอง แปง และบาสกิน รอบบิ้นส์ รวมทัง้การ
สง่เสรมิการขายในรปูแบบต่าง 

- ธุรกจิเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู มรีายไดจ้ากการขาย จํานวน  236  ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 124 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 110 เน่ืองจากเกรฮาวส ์แฟชัน่ ไดม้กีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่
1 ปี 2558 เป็นตน้มา และมกีารรบัรูร้ายไดเ้ตม็ปี 
 

 ปี 2559 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มรีายได้จากการขายและให้บรกิารรวม 3,214 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มรีายไดร้วม 3,074 ลา้นบาท โดยแยกพจิารณาตามกลุม่ธุรกจิไดด้งัน้ี  

- ธุรกจิคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 325 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 
จํานวน  49 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18 จากงวดเดยีวกนัของปี ก่อนที่มรีายได้จากการให้บรกิาร 
จํานวน 276 ล้านบาท เน่ืองมาจากปรมิาณเอกสารที่รบัฝากมจีํานวนเพิ่มมากขึ้นและมกีารปรบัราคา 
คา่บรกิารสาํหรบัลกูคา้บางสว่น  

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มรีายได้จากการขาย จํานวน 2,708 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2558 จํานวน 
146 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายได ้จากการขาย 2,562 ลา้นบาท 
จากการเปิดรา้นและขยายสาขาเพิม่ขึน้ รวมถงึรายการสง่เสรมิการขาย   

- ธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเรจ็รูป มรีายไดจ้ากการขาย 181 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 55 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 23 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายไดจ้ากการขาย จาํนวน 236 ลา้นบาท  
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งวด 6 เดอืนปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 1,547 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 1,601 ลา้นบาท โดยแยกพจิารณาตามกลุม่
ธุรกจิได ้ดงัน้ี 

- ธุรกิจคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 161 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด 6 
เดอืน ปี 2559 จํานวน  7 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากรายได้ค่าฝาก
เอกสาร และบรกิารอื่นๆ 

- ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม มรีายไดจ้ากการขาย จาํนวน 1,320 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดอืน ปี 2559  
จาํนวน 19 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนที ่เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกจิและ
การแขง่ขนัทีส่งูขึน้   

- ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีรายได้จากการขาย จํานวน 66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด 6 เดือน ปี 2559 
จํานวน 28 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 30 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขนัที่สูงขึ้น รวมทัง้พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ซึ่งมีผลต่อยอดขาย
เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 
 

5.1.2. ค่าใช้จ่ายและต้นทุน 
ปี 2558  บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและการให้บริการรวม จํานวน 1,348 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ซึง่

มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 1,005 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 343 ล้านบาท หรือร้อยละ 34  ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วน
ต้นทนุต่อรายได้ บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากบัร้อยละ 40 ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายจากการรับรู้ผลการดําเนินงานของแบรนด์เกร
ฮาวด์ ทัง้ในส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเต็มปี และการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดิุบและวสัดุ
สิน้เปลืองใช้ไป ทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จาก
การให้บริการ บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการ เท่ากบัร้อยละ 84 ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบ
กับปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 76 เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนการให้บริการจากค่าเช่าคลังซึ่งจ่ายให้กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตรเรจ  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 จํานวน 1,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 352 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 
จากปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2558 เท่าร้อยละ 57 ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 48 ใน ปี 2557  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ือรองรับการเปิดสาขาและร้านใหม ่
ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของแบรนด์เกรฮาวด์ทัง้ในส่วนธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายการเปิดสาขาและร้านใหม ่

 
ปี 2559  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและการให้บริการรวม จํานวน  1,414 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ซึง่

มีต้นทุนขาย และการให้บริการรวม จํานวน  1,348 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ต้นทุนขายและการ
ให้บริการเพิ่มขึน้เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการท่ีเพิ่มขึน้  ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จาก
การขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนการขายเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 40 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2559  
เน่ืองมาจากมีการควบคุมปริมาณวตัถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองท่ีใช้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนการให้บริการต่อ
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รายได้จากการให้บริการเท่ากบัร้อยละ 74 ในปี 2559 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 84 ในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการควบคมุ
ต้นทนุจากการให้บริการมากขึน้ และมีการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2559 จํานวน 1,845 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38 ล้าน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
2  เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจําหน่ายจากการซือ้ธุรกิจอาหารและ เคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้า และจากการ
ขยายสาขาเพิ่มขึน้และรายการสง่สริมการขาย โดยในปีนี ้บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินมลูคา่ท่ีคาดหวงัวา่จะได้รับคืนของ
สินทรัพย์สําหรับเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ผลการประเมินพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทฯจึงได้
บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ จํานวน 155 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้รวม ในปี 2558 และปี 2559  เท่ากับร้อยละ 57 และร้อยละ 55  ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม อยู่ในระดบัคงท่ี เน่ืองจากบริษัทฯมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมาก
ขึน้ บริษัทฯ จงึสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนีใ้ห้อยูใ่นระดบัคงท่ี  
 
 งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจํานวน 688 ล้านบาท เทียบกบั
งวด 6 เดือนปี 2559 ซึง่มีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจํานวน 696 ล้านบาท ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 1  ทัง้นี ้
เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 41 สําหรับ งวด 6 เดือน ปี 
2560 ซึง่เท่ากบัอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายในปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงรักษาการบริหารจดัการ และ
ควบคมุต้นทนุขายได้อย่างดี นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราสว่นของต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการ ซึง่
เท่ากับร้อยละ 76 สําหรับงวด 6 เดือนปี 2560 โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 74 ในปี 2559 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุในการบริการมีอตัราคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้  
 บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงวด 6 เดือนปี 2560 จํานวน 927 ล้านบาท เทียบกับงวด 6 เดือนปี 
2559  ซึ่งเพิ่มขึน้ 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และเม่ือเปรียบเทียบด้วยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร บริษัทฯ มีสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 57 สําหรับงวด 6 เดือนปี 2560 ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยจากร้อยละ 55 ในปี 
2559 เน่ืองจากคา่ตอบแทนผู้บริหาร และพนกังานในสํานกังาน คา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีดีขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม ่เป็นต้น 
 

5.1.3. กาํไรสุทธ ิ 
ปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 72 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีกําไรสทุธิสําหรับปี เท่ากบั 355 

ล้านบาท ซึ่งลดลง 427 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 120 เป็นผลมาจากกําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ท่ี
ลดลง 486 ล้านบาท  

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 173 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

140.28 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิ 72 ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการตีมลูค่าทรัพย์สินเพ่ือการลงทุน
ของธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ ทําให้มีผลขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัยพ์เพ่ือการลงทนุ จํานวน 26 ล้านบาท  
ประกอบกบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน เร่ืองการรวมธุรกิจจากการลงทนุในธุรกิจอาหารและเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ซึ่งธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ จํานวน 78 ล้าน
บาท และ นอกจากนี ้ธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชี จํานวน 155 
ล้านบาท 
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งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 23 ล้านบาท เม่ือเทียบกับงวด 6 เดือนปี 2559 ซึ่งมี
ขาดทนุสทุธิสําหรับปีเท่ากบั 9 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุเพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 155 เป็นผลมาจากรายได้ท่ีมีการปรับ
ลดลงในงวด 6 เดือนปี 2560 และค่าใช้จ่ายท่ีมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ทําให้บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน 

 

5.1.4. ต้นทุนทางการเงนิ 
ในระหว่างปี 2557 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเท่ากับ 110.16 ล้านบาท 108.57 ล้าน

บาท  99.82 ล้านบาท และ 42.89 ล้านบาท  ตามลําดบั โดยดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง สอดคล้องกบัจํานวนเงินกู้ ยืมระยะยาว
ของบริษัทฯ ท่ีลดลงมาระหว่างปี 2557  – 6 เดือน 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการชําระหนีส้ินของสถาบนัการเงิน
ตามสญัญา จึงทําให้มีภาระหนีส้ินลดลง ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ต้นทนุทางการเงินส่วนใหญ่ท่ีลดลงเกิดขึน้จากการ
ชําระคืนเงินกู้ ยืมบางสว่นภายหลงัท่ีได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

 

5.2. ฐานะทางการเงนิ 
5.2.1 สนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 5,496 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 99 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 2 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 

37 เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการขยายสาขาและการเปิดร้านใหมข่องธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในแบรนด์ ดงักิน้
โดนทั โอปองแปง และ บาสกิน้รอบบิน้ส์ และกลุม่เกรฮาวด์ทัง้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ่ื้น เทา่กบั 103 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ เทา่กบั 392 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10   เน่ืองจากมีการโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทนุประเภทคลงัสนิค้าให้เช่าบางสว่นไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานสําหรับการบริการจดัเก็บและรับฝาก
เอกสาร ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เทา่กบั 1,015 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เน่ืองจาก
ได้รับโอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และมีการลงทนุในทรัพยสนิอ่ืนๆ เพ่ือรองรับปริมาณลกูค้าฝากเอกสารและ
สนิค้าท่ีมากขึน้ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน เทา่กบั 1,096 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 5,224 ล้านบาท ลดลง 273 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 5 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 

17 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เท่ากบั 113 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10  สนิค้าคงเหลือ 
จํานวน 204 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9  เน่ืองจากการเร่งระบายสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
เสือ้ผ้าสําเร็จรูป อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 366 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 
เน่ืองจากผลขาดทนุการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เท่ากบั 999.76 ล้านบาท ซึง่ลดลง
จํานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เท่ากับ 886 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 210 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 19 จากผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
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ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เทา่กบั 5,284 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 61 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 191 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 90 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 90  สนิค้าคงเหลอื จํานวน 182 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 23 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 11  ที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ เท่ากบั 1,008 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เท่ากบั 851 
ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 
 

คา่ความนิยม 
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจ ส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา หากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้
ส่วนท่ีสงูกว่านีเ้ป็นกําไรในส่วนของกําไรหรือขาดทนุทนัที นอกจากนีบ้ริษัทฯ  แสดงค่าความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือ
การด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยคา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 

ทัง้นี  ้ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าท่ีคาดหวังว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สําหรับเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ผลการประเมินพบว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามลูค่าทางบญัชี บริษัทฯ จึงได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ จํานวน 155 ล้านบาท  

 
5.2.2 หนีส้นิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 3,063 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 7 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 445 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 276 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 163 เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 
เทา่กบั 124 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56  เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน เงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี ลดลง 124 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการชําระเงินกู้บางสว่นให้แก่สถาบนัการเงิน หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เทา่กบั 48.45 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 12 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 และหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน เท่ากบั 18.29 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 10 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 120 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 2,991 ล้านบาท ลดลงจํานวน 72 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 2 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 409 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เทา่กบั 515 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า จํานวน  77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
18 เงินกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 1,045 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 123 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการ
ชําระเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน  เงินปันผลค้างจ่ายเทา่กบั 32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จากปีก่อนหน้า หนีส้ิน
หมนุเวียนอ่ืน เทา่กบั 65.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 และหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
เทา่กบั 31.64 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 73 
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 2,015 ล้านบาท ลดลงจํานวน 975 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 33 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 254 ล้านบาท ลดลงจากงวดสิน้ปี 2559 จํานวน 155 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 38 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เทา่กบั 404 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 111 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22  
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิ เทา่กบั 281.26 ล้านบาท ลดลงจํานวน 590 ล้านบาท หรือร้อยละ 68  

 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีเง่ือนไขตามเง่ือนไขสญัญา (Covenant)ท่ีต้องปฏิบติัตาม 

ดงันี ้
ประเภท มลูคา่ ณ 30 มิถนุายน 2560 หลกัประกนั 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 254.30 ล้านบาท -การจํานําใบหุ้นบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) 
- หน่วยลงทนุในกองทนุรวอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท 
สโตเรจ 
- คํา้ประกนัโดยบริษัทย่อย 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

369.41 ล้านบาท วงเงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีหลกัประกนัเป็นการจํานําใบ
หุ้นของบริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เอบีพี 
คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั การ
จดจํานองสิทธิการเช่าของบริษัทยอ่ยและคํา้ประกนัโดยบริษัทย่อย
ในกลุม่บริษัทมดัแมนและกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัทฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างเงินทนุของบริษัทยงัคงอยูใ่นข้อกําหนดตามเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืม (Covenant)  

 
 

5.2.3 ส่วนของผู้ถ ือห ุ้นของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  และ 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 

2,729 ล้านบาท 2,434 ล้านบาท และ 2,232 ล้านบาทตามลําดบั 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 2,434 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2557 จํานวน 295 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯขาดทนุ และมีการจ่ายเงินปันผล เป็นผลให้กําไร
สะสม-ยงัไมจ่ดัสรร ลดลง  

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 2,232 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2558 จํานวน 202 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทนุ และมีการจ่ายเงินปันผล เป็นผลให้กําไร
สะสม-ยงัไมจ่ดัสรรลดลง และได้มีการเพิ่มกําไรสะสมจดัสรรแล้ว (สํารองตามกฎหมาย) เทา่กบั 41.22 ล้านบาท 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 3,268.82 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดสิน้ปี 
2559 จํานวน 1,036 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 เน่ืองจากสว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย เทา่กบั 
1,016 ล้านบาท ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 659 ล้านบาท หรือร้อยละ 187 และสว่นเกินทนุจากการเปล่ียนแปลง
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย เทา่กบั 690 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ จํานวน 395 ล้านบาท หรือร้อยละ 134 
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5.2.4 สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดได้รับจากการดาํเนินงาน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจากการดําเนินงาน เท่ากบั 82 ล้าน

บาท 144 ล้านบาท และ 293 ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจากการดําเนินงาน เทา่กบั 13 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดสุทธ ิใช้ไปจากการลงทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการลงทุน (653) ล้านบาท 

(406) ล้านบาทและ (144) ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการลงทนุ เทา่กบั (116) ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ใช้ไป) เท่ากบั 663 

ล้านบาท 192 ล้านบาท และ (169) ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560   บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ใช้ไป) เทา่กบั 193 ล้านบาท 
 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 406 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 

653 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯมีการลงทนุในกลุ่มเกรฮาวด์และลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรี
ไทย สมาร์ท สโตเรจ ในขณะเดียวกนัก็มีการจําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท อตุสาหกรรมวิวฒัน์ จํากดั รวมทัง้บริษัทฯ มีกําไร
จากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วน ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ 
นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 192 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน จํานวน 276 ล้านบาท ประกอบกบั บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากหุ้นกู้ ระยะยาว จํานวน 500 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี เทา่กบั 121 ล้านบาท 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสุดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 144 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวน 

406 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย และมีการซือ้อาคารและอปุกรณ์ท่ี
น้อยลงกว่าในปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 169 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีการชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในปี 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี เทา่กบั 100 ล้านบาท 

 
งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 116 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 57 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปีนี ้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินซือ้สว่นปรับปรุงอาคาร อปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่
มีตวัตน และสิทธิการเช่า นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 193 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ 
ได้รับเงินสดจากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี เท่ากบั 190 ล้านบาท ทัง้นี ้จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถนุายน 
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2560 เป็นเงินสดของบริษัทฯ จํานวน 9.74 ล้านบาท โดยส่วนท่ีเหลือจากเงินสดของบริษัทฯ จะเป็นของบริษัทย่อย ซึ่งมี
แผนโครงการในอนาคตในการขยายธุรกิจ ประกอบกบัขยายสาขาร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และพฒันารูปแบบของร้าน 
อย่างไรก็ตาม แผนโครงการในอนาคตเป็นเพียงการคาดการณ์ ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ 
 

5.3. อัตราส่วนสาํคัญทางการเงนิ 
5.3.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง  
บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 0.46 เท่า 0.49 เท่า 0.42 เท่า และ 0.43 เท่า ตามลําดบั ซึ่งอตัราส่วนสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ คงท่ีอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปี 2557 - 2559 และในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559  และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 27.44 เท่า 28.84 เท่า 30.35 เท่า และ 28.31 เท่า ตามลําดบั และ
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีถ้ั่วเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 
วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 13.30 วนั 12.66 วนั 12.03 วนั และ 12.89 วนั โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีถ้ัว่เฉล่ีย 
ลดลงในช่วงปี 2557 – 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามทวงหนีค้งค้างได้รวดเร็วมาก
ขึน้ในธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ 

 
5.3.2 อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร  
บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เทา่กบั ร้อยละ 59.05 ร้อยละ 

56.16 ร้อยละ 55.99 และร้อยละ 55.52 ตามลําดบั  
บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 14.48 ติดลบร้อยละ 

2.36 ติดลบร้อยละ 5.37 และติดลบร้อยละ 1.51 ตามลําดบั  
อตัรากําไรขัน้ต้นปี 2558 มีการปรับลดลงจากร้อยละ 59.05 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.16 ในปี 2558 และอยูใ่น

ระดบัคงท่ี ถงึงวด 6 เดือนปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการควบคมุต้นทนุในการขายและต้นทนุการให้บริการอยา่ง
ประสทิธิภาพมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตัรากําไรสทุธิในปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 14.48 เน่ืองจากบริษัทฯมี รายได้จากการ
ขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ตามท่ีได้กลา่วไปข้างต้นในข้อ 5.1.3 และในปี 2558 - งวด 6 เดือน ปี 2560 มีอตัรากําไรสทุธิ
ติดลบตอ่เน่ือง เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายมีอตัราเติบโตท่ีสงูกวา่อตัราการเติบโตของรายได้ ทัง้นี ้ ในปี 2559 อตัรากําไรสทุธิ มี
อตัราติดลบท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทรับรู้การขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและ ขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ตามท่ีได้กลา่วไปข้างต้นในข้อ 5.1.3 

บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 13.02
ติดลบร้อยละ 2.98 ติดลบร้อยละ 7.73 และติดลบร้อยละ 5.70 ตามลําดบั 

โดยผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 13.02 เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิ อันเป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทัง้นีอ้ตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2558 - งวด 6 เดือน ปี 2560 มีอตัรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นติดลบ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายมีอตัราการเติบโตสงูกว่า
อตัราการเติบโตของรายได้  
 



เอกสารแนบ 1 หน้า 19 
 

5.3.3 อัตราส่วนแสดงประสทิธ ิภาพในการดาํเนินงาน   
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบั ร้อยละ 

6.35 ติดลบร้อยละ 1.32 ติดลบร้อยละ 3.30 และ ติดลบร้อยละ 3.53 ตามลําดบั 
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบั ร้อย

ละ 37.64 ติดลบร้อยละ 7.14 ติดลบร้อยละ 17.27 และ ติดลบร้อยละ 18.49 ตามลําดบั 
โดยบริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2557 มีอตัราสงู 

เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการกําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  และในปี 2559 จนถึงงวด 6 
เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราเติบโตท่ีสงูกวา่ การเติบโตของรายได้  

 
5.3.4 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559  และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559  เทา่กบั 1.05 เทา่ 1.26 เทา่ 1.34 เทา่ และ 0.62 เทา่ ตามลําดบั 

โดยอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในปี 2558 เน่ืองจากเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็น 
445 ล้านบาท จากปีก่อน และลดลงเป็น 409 ล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
ต่อเน่ือง เป็นผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองทกุปี ซึง่จะเห็นได้ว่า อตัราสว่นหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้นมีการเพิ่มขึน้ 
ตัง้แต่ปี 2557 – ปี 2559 ทัง้นี ้อตัราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีการปรับลดลงเน่ืองจาก บริษัทฯ 
ได้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินบางส่วน ประกอบกบับริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุ จึงเป็นผลให้มีอตัราสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเงินทนุของบริษัทยงัคงอยู่ในข้อกําหนดตามเง่ือนไขของสญัญา
กู้ ยืม (Covenant)  
 
5.4. นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในแต่
ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงิน
สด แผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัท รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) จะขึน้อยู่
กบักระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง รวมถงึความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแตล่ะบริษัท 

 
6. ภาวะการณ์ของตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ธุรกจิให้บริการคลังสนิค้าและท่าเท ียบเรือ  
ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัทจดัได้ว่ามีการแข่งขนัไม่

มากนักและมีคู่แข่งขันรายสําคญัๆ เดิมเพียงไม่ก่ีราย ได้แก่ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
หมวดขนสง่และโลจิสติกส์ ปัจจบุนันีเ้ร่ิมมีผู้ประกอบการสนใจในธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

สําหรับการให้บริการด้านรับฝากเอกสารนัน้ แม้จะมีคู่แข่งในตลาดการค้าไม่มากราย แต่กลบัมีการแข่งขนัท่ีสงู
บริษัทฯ จึงต้องเร่งพฒันาการให้บริการและทีมงานทัง้ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์พบปะลกูค้าอย่างใกล้ชิดทัง้ก่อน
และหลงัการขายเพ่ือสอบถามความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้า เพ่ือนํามาพฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง  
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อนึง่บริษัทสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าด้วยจดุเดน่ 3 ประการ คือ  
1. บริษัทมีช่ือเสียงดี เปิดบริการมากวา่ 40 ปิ เป็นท่ีรู้จกัและเช่ือถือของผู้ใช้บริการ และสถาบนัการเงิน  
2. มีกรรมสิทธ์ิในคลงัสินค้าท่ีได้มาตรฐาน มีความมัน่คง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีตัง้ดี การคมนาคม 

สะดวก ติดแมน้่าเจ้าพระยา ติดถนนสขุสวสัด์ิเช่ือมถงึถนนวงแหวนอตุสาหกรรม  
3. บริการดี  

3.1. พนกังานมีคณุภาพทําให้การตรวจรับ-จ่ายสนิค้าถกูต้อง แมน่ยํา และรวดเร็ว  
3.2. อปุกรณ์บรรจุและขนถ่ายมีประสิทธิภาพสงู พนักงานมีความชํานาญทําให้การขนถ่ายสินค้ารวดเร็ว

และ ไม้เกิดความเสียหาย  
3.3. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให้ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี 
 

แนวโน้มการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรม 
คลงัสนิค้าในประเทศไทยแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 
1. คลงัสินค้าท่ีเจ้าของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลงัสินค้าของโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ผู้ นําเข้า และผู้ส่งออก 

เป็นต้น ช่วงใดท่ีเหลือใช้ก็อาจให้เช่าทัว่ไปด้วย 
2. คลังสินค้าท่ีเจ้าของมีไว้เพ่ือให้เช่าโดยเฉพาะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้

ผู้ประกอบการตามข้อ 1 ท่ีไมมี่คลงัสนิค้าเป็นของตนเองเช่า 
3. คลังสินค้าจดทะเบียน เป็นคลังสินค้าท่ีต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ 

คลงัสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 สามารถให้เช่าคลงัและรับฝากสินค้าโดยออกใบรับของคลงัสินค้า
และใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้า
และจํานําสนิค้าก็ได้ 

ในรอบกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ความต้องการใช้พืน้ท่ีคลังสินค้ามีเพิ่มขึน้โดยตลอด กล่าวคือ เพิ่มขึน้ตามความ
เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มท่ีคลงัสินค้าท่ีมีมาตรฐานดีและมีท่าเทียบเรือเดินทะเลขนาด
ใหญ่ติดแม่นํา้เจ้าพระยาจะทวีความสําคญัมากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากมีคลงัสินค้ารุ่นเก่าจํานวนไม่น้อยได้เปล่ียนไปดําเนิน
ธุรกิจทางด้านอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานกังาน เป็นต้น 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลงัสินค้าท่ีมีมาตรฐานดียงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปได้ดี คือ ต้องเติบโต
ควบคู่ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค้านําเข้าและส่งออกของประเทศท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ความ
ต้องการใช้พืน้ท่ีคลงัสินค้าเพิ่มขึน้เช่นกัน ในขณะท่ีพืน้ท่ีคลงัสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยู่ติดริมฝ่ังแม่นํา้
เจ้าพระยามีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลงัสินค้าใหม่ๆ ท่ีมีท่าเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได้ยากมากเพราะ
มีข้อจํากัดทางด้านสถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนัน้คลงัสินค้าใหม่จึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในเขตรอบนอก
กรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดมากกว่า เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น และเป็น
คลงัสนิค้าท่ีไมมี่ทา่เทียบเรือ (Inland Warehouse) 
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ธุรกจิอาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีศกัยภาพการเจริญเติบโตสงูและมีแนวโน้มท่ีดี สง่ผลให้มี

ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดตลอดเวลา การแข่งขนัในธุรกิจนีจ้งึสงูขึน้อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ คูแ่ข่งขนัแตล่ะรายตา่ง
มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ พร้อมการสง่เสริมการขายตา่งๆ ออกมาอยา่งตอ่เน่ือง  

โดยภาพรวมของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการเติบโตตลอดเวลา ซึง่มีปัจจยัเสริม ได้แก่ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ รายได้ของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของประชากรไป
ตามหวัเมือง และจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมากขึน้ ซึง่ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่การขยายตวัของอตุสาหกรรม 
โดยธุรกิจร้านอาหารสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้1) ร้านอาหารบริการดว่น (Quick Service Restaurant) 2) 
ร้านอาหารบริการเตม็รูปแบบ (Full Service Restaurant) 3) ร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ (Café and Bars) 4) ร้านอาหาร 
Home Delivery and Takeaway 5) ร้านอาหารขนาดเลก็ (Kiosk and Street Stalls) 6) ร้านอาหารแบบบริการตวัเอง 
(Self Service Cafereria) 

ธุรกิจบริการอาหารในประเทศไทยในปี 2559 มลูคา่ตลาดของธุรกิจเทา่กบั 788,000 ล้านบาท โดยแนวโน้มของ
ธุรกิจ บริการอาหารของไทยคาดวา่จะมีการเจริญเติบโตของมลูคา่ทางการตลาดอยา่งตอ่เน่ืองจาก 788,000 ล้านบาท ใน
ปี 2559 เป็น 995,692 ล้านบาทในปี 2562 หรือท่ีอตัราการเติบโตก้าวหน้า (CAGR) ท่ีร้อยละ 6.0 ตอ่ปี 

 

 
      ท่ีมา: ศนูย์วิจยั EIC และ Euromonitor 
 

นอกจากนี  ้ปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีส่งผลต่อการขยายตัวและการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการอาหารของ
ประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ระดบัรายได้ของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของเมืองและท่ีอยู่อาศยั (Urbanization) และการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เป็น
ต้น 

ทัง้นีใ้นส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ มีกลุยทุธ์ในการดําเนินงาน โดยในด้านลกัษณะของลกัษณะ
ของลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณ์ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และตอบโจท์ผู้บริโภค ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
พัฒนารูปแบบร้านให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทําให้
บรรยากาศในภายในร้ายตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ทนัสมยั เหมาะแก่การนัง่จิบเคร่ืองด่ืม และทาอาหารเพลิดเพลิน ประกอบ

หน่วย: ลา้นบาท 
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กบัมีการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดแบบใหม่มากย่ิงขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นให้มีการควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ
ของสนิค้า เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า 

ทัง้นีใ้นสว่นของธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยปัจจบุนัมีการแตกแบรนด์ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายและสไตส์ท่ีแตกตา่ง
กนัไป ซึง่เป็นหนึ่งในกลยทุธ์ท่ี Greyhound ใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมายต่างๆ ได้มาก
ขึน้ โดยแต่ละแบรนด์ภายใต้ Greyhound ได้แก่ เกรฮาวด์ ออริจินอล (Greyhound Original) เพลย์ฮาวด์ (Playhound) 
สไมล่ีฮาวด์ (Smileyhound) แอนนิมอล เฮ้าส์ (Animal House) และเอเวอร่ีติงฮาวด์ (Everythinghound) อย่างไรก็ตาม 
Greyhound มีลกูค้ารายใหญ่เป็นลกูค้าตา่งชาติท่ีนําเข้าและจดัจําหน่ายเสือ้ผ้ากลุม่ Greyhound ในร้านของตวัเองซึง่เป็น
รายท่ีมีการจําหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์ภายในร้านเดียวกนั (Multi-branded Store) ตัง้อยู่ในประเทศต่างๆ ในแถบ
เอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง อิสราเอล ญ่ีปุ่ น จีน สงิค์โปร์ เวียดนาม เป็นต้น  

 
ธุรกจิโรงแรม 
ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทัว่ประเทศปี 2559 เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า ทัง้ในด้านจานวนห้องพกั อตัราการเข้า

พักและค่าห้องพักเฉล่ีย โดยได้รับปัจจัยหนุน ท่ีสําคัญจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวถึง 32.58 ล้านคน ขยายตวัท่ีร้อยละ 8.91 จากปีก่อนหน้า และนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีการท่องเท่ียวจานวนทัง้สิน้ 145 ล้านคน-ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 4.32 จากปีก่อน จากการส่งเสริมฯ ของรัฐบาล อาทิ 
มาตรการช้อปช่วยชาติและการต่ออายมุาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวปี 2559 ส่งผลให้ประเทศ
ไทย มีรายได้จากการทอ่งเท่ียวรวมทัง้สิน้ 2.52 ล้านล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในปีท่ีผ่านมามีการขยายตวัเพิ่มขึน้  โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย สาหรับธุรกิจโรงแรมปี 2560 คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เป็นผลมาจากจานวนนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและกลุ่มประเทศยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทาให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่เลือกท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัโรงแรมขนาดกลาง ในบริเวณจงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว หวัเมืองและ
พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจท่ีสาคญั จึงทําให้เกิดการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ รายย่อยในพืน้ท่ีท่ีรุนแรง สง่ผลให้
การขึน้ราคาท่ีพกัและบริการทาได้ยาก 

 
แนวโน้มธุรกิจโรงแรมปี 2560 
คาดว่ายังคงเติบโต แต่จะเผชิญกับการแข่งขัน ท่ีรุนแรงเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

อย่างไรก็ตามนายกสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) คาดการณ์ธุรกิจโรงแรมปี 2560 จะมีรายได้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10 และอตัราการเข้าพกัแรมเฉล่ียสงูกวา่ ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 67 จากจานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีคาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้ 

 
ภาพรวมโรงแรม 4-6 ดาว  
คาดว่า มีแนวโน้มเติบโตจากการขยายตัวของจานวนนักท่องเท่ียวคุณภาพจากยุโรป อเมริกา โอเชียเนียและ

ตะวันออกกลาง ซึ่งมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวนานและมีค่าใช้จ่ายต่อคนท่ีสูง รวมทัง้นักท่องเท่ียวในกลุ่ม MICE 
(Meeting Intensives, Conventions and Exhibitions) ท่ีมีการใช้จ่ายมากกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไปถึง 2 เท่า อย่างไรก็ตาม 
สําหรับการลงทนุสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ในประเทศถือว่าไม่ขยายตวัมากนกั เน่ืองจากอปุทานและการแข่งขนัในประเทศ
อยู่ในระดับสูง แต่มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ พม่า 
เวียดนาม ลาวและกมัพชูา เพิ่มมากขึน้  
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อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจยงัมีความเส่ียงจากอปุทานท่ียงัมีอยูค่อ่นข้างมาก ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของท่ีพกัแรมขนาด
กลางใหม่ๆ ท่ีมีคณุภาพการบริการไม่น้อยกว่า 4 ดาว แต่ราคาแค่ 3 ดาว รวมทัง้นกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพมีพฤติกรรมท่ี
ปรับลดคา่ใช้จ่ายลง ทัง้คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัและการซือ้สนิค้า 

 
สภาวะตลาดในจงัหวดัภเูก็ต 
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

อาทิเช่น จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออก อีกทัง้ภูเก็ตยงัเป็นเกาะท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทะเลอนัดามนั และครบครันไปด้วยสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย รวมถงึโรงแรมท่ีได้มาตราฐานระดบัโลกด้วย 
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จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2554 - 2559

ชาวไทย ชาวต่างชาติ

 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

จํานวนอปุทานใหมข่องโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตมีการเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 4-5 
ดาวในป่าตอง อีกทัง้ อตุสาหกรรมโรงแรมระดบั 4-5 ดาวมีแนวโน้มจะมีการแข่งขนัสงูในอนาคต 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินการงาน 

บริษัท  ทรัพย์ศรีไทย จาํกัด (มหาชน) 
  

1. ข้อมูลเบือ้งต้น  
ช่ือบริษัท : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SST”) 
  SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   : เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ :  (02) 318-5514-6  
โทรสาร : (02) 318-3490 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจดัเก็บเอกสาร/ทรัพย์สนิ บริการให้เช่าและบริหารพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการจดัเก็บสนิค้า 
  รวมทัง้ให้บริการรับบริหารจดัการสต๊อกสนิค้า และกิจการทา่เทียบเรือ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002117  
เวบ็ไซต์ : http://www.subsrithai.co.th  
ทนุจดทะเบียน : 704,431,290.00 บาท  
ทนุท่ีชําระแล้ว : 455,807,823.00 บาท 
จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว:      455,807,823 หุ้น 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 

2.1. ประวัตคิวามเป็นมา 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบกิจการประเภทคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ มาตัง้แตปี่ 2519 จด

ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เม่ือปี 2537 จากประสบการณ์ท่ียาวนานในธุรกิจคลงัสินค้า บริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจ คลงั
เก็บเอกสาร บรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยนําระบบ AS/RS (AUTOMATED 
STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ  BARCODE และ  COMPUTER มาใช้งานการจัดเก็บ  และค้นหา
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการจดัเก็บส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าท่ีมีความจําเป็นต้องเก็บใน ห้องควบคมุ
อณุหภมิู   

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯได้ก่อตัง้บริษัทย่อยขึน้ ช่ือ บริษัท เอส เอส ที คลงัสินค้า จํากัด ประกอบธุรกิจ 
คลงัสินค้ารับอนญุาต โดยบริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพืน้ท่ี คลงัสินค้า ให้บริการบริหารสต็อก
สนิค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู ่

ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ด้วยการเข้าซือ้หุ้น 100% ในบริษัท มดั
แมน จํากดั บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั โดยบริษัท โกลเด้น 
โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทท่ีถือสทิธิในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมแบรนด์ “Dunkin Donut” ใน
ประเทศไทย สว่น บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทท่ีถือสิทธิในการประกอบ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
แบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลงัจากนัน้บริษัทยงัได้ขยายกิจการตอ่ไปในธุรกิจ อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยได้ซือ้
สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยโดยผ่าน
บริษัทยอ่ย คือ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากดั 
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เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากย่ิงขึน้ บริษัทฯและบริษัท มดัแมน จํากดั (บริษัทย่อย) ได้เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท 
เกรฮาวด์ จํากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทสามารถ ขยายธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมครอบคลมุกลุ่มลกูค้ามากขึน้ โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยงัต่างประเทศ นอกจากนีย้งัช่วยให้
กลุ่มบริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเอง เพิ่มศกัยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยกระจายความ เส่ียงจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู ่
และเพิ่มธุรกิจใหมไ่ปยงัธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 

และในปี 2560 บริษัทฯได้นําบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพ่ือให้ บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) สามารถระดมทนุได้ด้วยตนเองในตลาดทนุเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคตซึง่
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต และยงัช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ บริษัทและบริษัท 
มดัแมน จํากดั (มหาชน) นอกจากนีย้งัเป็นการลดภาระการพึง่พิงแหลง่เงินทนุจากบริษัทฯได้อีกด้วย 

  
2.2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ดงัตอ่ไป 

1) ธุรกจิคลังสนิค้าและท่าเท ียบเรือ   
บริษัทฯให้บริการรับฝากเอกสารบรรจกุล่องแฟ้ม, ให้เช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้า ทัง้แบบเช่าเหมาหลงัและแบบแบ่ง

พืน้ท่ีให้เช่า, รับบริหารจดัการสต๊อกสนิค้าแบบครบวงจร อีกทัง้ยงัมีบริการอ่ืนๆ ได้แก่ บริการให้เงินกู้ โดยการรับจํานําสนิค้า
ท่ีฝากอยู่กบับริษัทย่อย ท่าสําหรับเทียบเรือเดินทะเล จดัหาการประกันภัยในสินค้า และบริการรับฝากสินค้าพืชผลและ
ผลผลติเกษตรกรรมท่ีเตรียมสง่ไปตา่งประเทศหรือสินค้าทัว่ไปท่ีผลติได้และใช้หมนุเวียนภายในประเทศ เป็นต้น 

2) ธุรกจิอาหารและเครื่ องดื่ม  
บริษัทฯถือหุ้นในบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 64.27 ซึง่บริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือ

หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท 
โกลเด้น สกู๊ป จํากดั และถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด์ จํากดั และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ 
จํากดั รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Au Bon Pain” 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 72 สาขา  

2. บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้าน “Dunkin’ Donuts” 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย  มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 307 สาขา 

3. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจร้านไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “Baskin 
Robbin” ในประเทศไทย มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 34 สาขา 

4. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั   ดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ช่ือ Greyhound Café , Another Hound 
Café , Sweet Hound และ Ground-Hey  มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 14 
สาขา 

3)  ธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป  
5. บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “Greyhound” ณ 31 

ธนัวาคม 2559 มีสาขาในประเทศไทยจํานวน 14 สาขา และจําหน่ายไปยงัตวัแทนจําหน่ายในเอเชีย 
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2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

 
ท่ีมา : รายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ  

  
 นอกจากบริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัท ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF”) เป็นจํานวน 22.5 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 225 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 33.33 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) และลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์
ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (“SSTSS”) เป็นจํานวน 12.3 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาทคิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 123 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.00 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 22 สงิหาคม 2559) 
 

2.4. โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลกัของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ รายได้จากธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ รายได้จากธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองมือ และรายได้จากธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดสดัสว่นของรายได้ดงันี ้

                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้ สัดส่วน  รายได้ สัดส่วน  รายได้ สัดส่วน  

รายได้จากธุรกิจคลงัสนิค้าและท่าเทียบเรือ 271 9% 276 9% 325 10% 

รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,072 69% 2,562 80% 2,708 81% 

รายได้จากธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 112 4% 236 7% 181 5% 

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 487 16% -  -  

รายได้อ่ืน 64 2% 114 4% 123 4% 

รวม 3,006 100% 3,188 100% 3,337 100% 
ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 และรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ  
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3. ผู้ถ ือห ุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ  
3.1. ผู้ถ ือห ุ้น   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็น
กลุม่ผู้ ร่วมลงทนุของนายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์  

กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 20 รายแรก ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2560 

ลาํดับ ผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น % หุ้น  

1 นายศภุสทิธ์ิ  สขุะนินทร์ 89,491,562 19.63 

2. นายศภุชยั  สขุะนินทร์ 47,928,147 10.51 

3. นางอินทิรา  สขุะนินทร์ 47,289,982 10.37 

4. น.ส.ดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 25,508,267 5.60 

5. น.ส.ดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 24,988,393 5.48 

6. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 24,300,000 5.33 

7. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ 22,183,332 4.87 

8. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 16,644,546 3.65 

9. นางกมลี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 14,031,410 3.08 

10. น.ส.กมลฤดี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 13,143,572 2.88 

11. นางมนทนฐั  แต้มศิริชยั 11,449,625 2.51 

12. นายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกลุ 7,096,300 1.56 

13. นายพรประสงค์  แต้มศิริชยั 6,337,607 1.39 

14. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  4,370,728 0.96 

15. ด.ช.ศภุเดช  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

16. ด.ช.ศภุฤทธ์ิ  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

17. นายสกล  งามเลศิชยั 3,286,899 0.72 

18. นางพรทิพย์  ปัญญาสกลุวงศ์ 2,723,710 0.60 

19. นายชาลี  ชินธรรมมิตร์ 2,609,601 0.57 

20. นายณฐัพชัร  สมบติัวรพฒัน์ 2,380,000 0.52 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 82,184,190 18.05 

ยอดรวม 455,807,823 100.00 
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3.2. ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  (คุณศุภสทิธ ิ์) 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือห ุ้น  

(ร้อยละ) 
นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
- เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ 

89,491,562 19.63 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวสัด์ิ - คุส่มรส 13,143,572 2.88 
1. ด.ช. ศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 
2. ด.ช. ศภุเดช สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 

 รวม 110,495,086 24.24 

กลุม่ตระกลูสขุะนินทร์ท่านอ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางอินทิรา สขุะนินทร์ - มารดา 47,289,982 10.37 
2. นายศภุชยั สขุะนินทร์ - พ่ีชาย 47,928,147 10.51 
3. ด.ญ. ศิตา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 294,916 0.06 
4. ด.ญ. ศิภา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 291,286 0.06 
5. ด.ช. ศรุต สขุะนินทร์ - หลานชาย (บตุรชายของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 298,383 0.07 
6. นางสทุธิดา สขุะนินทร์ - คูส่มรสของนายศภุชยั สขุะนินทร์ 2,010,983 0.44 

 รวม 98,113,697 21.53 
กลุม่ตระกลูผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่อ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. ตระกลูชินธรรมมิตร์ -   ตระกลู ของลงุและน้า ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 95,015,808 20.85 
2. ตระกลูแต้มศิริชยั -   ตระกลู ของปา้ ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 17,825,042 3.91 
3. ตระกลูปัจฉิมสวสัด์ิ -   ตระกลู ของคูส่มรส ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 

    ไม่นบัรวม นางสาวกมลฤดี (บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258) 

14,330,227 3.14 

 รวม 127,171,077 27.90 
 

3.3. คณะกรรมการบริษัทฯ  
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นาย สมโภชน์ อินทรานกุลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2. นายสรุพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ กรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นางจิตรา ถาวระ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
4. นายทศพร ซิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
5. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ รองประธานกรรมการ, และประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
6. นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
7. นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการ 
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ชื่อ  ตาํแหน่ง 
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
ท่ีมา: บริษัทฯ 

 

3.4. คณะผู้บริหารระดับสูง 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
2. Mr. Bjorn Karlsson รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ 
3. Mr. Rod Kimber รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัเอกสาร 
4. นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จดัการฝ่ายคลงัเอกสาร 
5. นายปัญญา ซุน่ทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า และทา่เทียบเรือ 
6. นางพชัรี บนุนาค ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นางสาวมนสัวี ปกรณ์ชยักลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ท่ีมา : บริษัทฯ 
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4. สรุปรายการสาํคัญในงบการเงนิ  
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  191.52 121.47 100.45 190.92 
เงินลงทนุชัว่คราว 4.06 8.13 12.21 1.00 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 112.82 103.04 113.04 114.43 
สินค้าคงเหลือ 221.25 223.88 204.35 181.60 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 42.52 61.81 77.05 86.44 

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 572.17 518.32 507.10 574.39 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3.59 3.02 3.02 2.94 

 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 119.31 114.39 118.70 117.47 

 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 238.01 237.97 230.78 232.64 

 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 435.26 392.44 366.35 366.35 

 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 943.99 1,015.63 999.76 1,008.18 

 
คา่ความนิยม 1,896.04 1,896.04 1,896.04 1,896.04  

สิทธิการเช่า 91.26 86.55 73.40 85.63  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,167.33 1,095.94 886.30 851.30  

เงินมดัจําค่าเช่า 119.27 124.79 129.77 136.87 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.73 10.64 11.94 12.19 
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.11 0.36 0.37 0.31 
 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,022.90 4,977.79 4,716.41 4,709.92 
รวมสินทรัพย์  5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น      
 

หนีส้ ินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 169.00 445.00 408.80 254.30 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 448.23 438.04 515.23 403.78 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 

79.04 123.69 173.33 88.15 

หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 489.81 -  -  499.50 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 27.50 12.61 11.54 7.09 
เงินปันผลค้างจ่าย - -  31.54 -  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 36.20 48.45 65.62 71.45 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,249.79 1,067.78 1,206.05 1,324.27 
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รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,169.00 1,045.23 871.75 281.26 
หุ้นกู้ ระยะยาว - 498.19 499.05 -  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 392.76 381.83 330.37 321.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45.73 51.20 51.99 52.90 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 8.30 18.29 31.64 35.28 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,615.80 1,994.74 1,784.81 691.22 
รวมหนีส้นิ   2,865.58 3,062.52 2,990.86 2,015.48 
ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
   ทนุจดทะเบียน 418.14 546.22 640.39 704.43 

   ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 282.53 376.70 414.37 455.81 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น        
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337.77 337.77 337.77 337.77 
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญัซือ้คืน 37.01 37.01 37.01 37.01 
   ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน     
บริษัทย่อย 384.56 291.40 294.77 690.26 

กําไรสะสม        
  จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 35.00 35.00 41.22 41.23 
  ยงัไม่จดัสรร 903.62 735.05 547.39 488.27 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 198.65 194.71 203.12 202.01 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,179.14 2,007.64 1,875.65 2,252.35 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 550.35 425.95 357.00 1,016.47 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 2,729.49 2,433.59 2,232.65 3,268.82 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 
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4.2.   งบกาํไรขาดทุน   
   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

รายได้         
รายได้จากการขาย         2,184.01          2,797.45          2,889.14                 1,386.57  
รายได้จากการให้บริหาร            270.54             276.04             324.68                    160.54  
รายได้อ่ืน         
  เงินปันผลรับ -                 7.50                 8.38                        4.24  
  ดอกเบีย้รับ                0.85                 0.78                 1.20  -  
  อ่ืนๆ            550.75             105.80             113.96                      78.11  
รวมรายได้       3,006.15        3,187.58        3,337.37             1,629.47  
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย            800.43          1,115.86          1,175.35                    565.46  
ต้นทนุการให้บริการ            204.71             231.76             239.04                    122.67  
คา่ใช้จ่ายในการขาย          1,156.63          1,445.59          1,488.59                    734.38  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร             298.27             361.99             356.61                    193.37  
ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย              12.62  -  -  -  
ขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -               26.09  -  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ -  -             154.93  -  
รวมค่าใช้จ่าย        2,472.66        3,155.20        3,440.61             1,615.89  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้            533.49               32.37            (103.25) 

  
13.58  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม              15.60               15.71                 5.47                        6.81  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิ
ได้            549.09               48.08              (97.78) 

  
20.39  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน           (110.16)           (108.57)             (99.82)                   (42.89) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้          438.93           (60.49)        (197.59)               (22.50) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้             (49.38)             (11.98)              24.97                      (0.83) 
ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก             (34.20) -  -  -  
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี         355.35           (72.47)        (172.63)               (23.33) 
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4.3. งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ  2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน           82.23          143.73          292.50                 13.07  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ        (653.05)        (405.51)        (144.39)             (115.62) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน         662.74     191.73  (169.14) 193.18  
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง                    -                      -                      -                       (0.16) 
กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ            91.92           (70.05)          (21.02)                 90.48  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด               99.59              191.52              121.47                   100.45  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          191.52           121.47           100.45  190.92  

 
4.4. อัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ  

 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.46 0.49 0.42 0.43 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.28 0.28 0.25 0.30 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.08 0.12 0.26 0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)             27.44              28.84              30.35              28.31  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)             13.30              12.66              12.03              12.89  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 59.05% 56.15% 55.99% 55.52% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 14.48% -2.36% -5.37% -1.51% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (%) 13.02% -2.98% -7.73% -5.70% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.35% -1.32% -3.30% -3.53% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 37.64% -7.14% -17.27% -18.49% 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินทรัพย์  (เท่า) 0.44 0.56 0.62 0.60 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.26 1.34 0.62 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 2.42 (1.18)  (2.26) (1.07) 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  0.32 0.77   1.31 0.07  
อตัราการจ่ายเงินปันผล 2.94 N/A N/A N/A 
ข้อมูลต่อหุ้น 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.26 4.85 4.53 4.95 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.96 -0.15 -0.34 -0.03 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.04 N/A N/A N/A 
อัตราการเตบิโต 
สินทรัพย์รวม (%) 28.31% -1.77% -4.96% 1.16% 
หนีส้ินรวม  (%) -1.77% 6.87% -2.34% -32.61% 



เอกสารแนบ 1 หน้า 11 
 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(งบตรวจสอบ) 

2558 
(งบตรวจสอบ) 

2559 
(งบตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน  2560 
(งบสอบทาน) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 37.41% -10.84% -8.26% 46.41% 
รายได้รวม (%) 42.52% 6.04% 4.70% -0.70% 
กําไรสทุธิ (%) 431.95% -120.39% -138.22% -7.99% 

 
 

5. คาํอธ ิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ  
5.1. ผลการดาํเนินงาน 

5.1.1. รายได้ 
ปี 2558 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มรีายได้จากการขายและรายได้จากการให้บรกิารรวม จํานวน 3,074 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2557 จํานวน  617 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 โดยพจิารณาแยกตามกล่มธุรกจิได้
ดงัน้ี 

- ธุรกจิคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 276 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 
จาํนวน 5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.85  เน่ืองจากปรมิาณเอกสารทีร่บัฝากมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ 

- ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม มรีายไดจ้ากขาย จาํนวน 2,562 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 490 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในธุรกจิรา้นอาหารแบรนดเ์กรฮาวด์
เต็มปี และการขยายสาขาของแบรนด์ดงักิ้น โดนัท, โอ ปอง แปง และบาสกิน รอบบิ้นส์ รวมทัง้การ
สง่เสรมิการขายในรปูแบบต่าง 

- ธุรกจิเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู มรีายไดจ้ากการขาย จํานวน  236  ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 124 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 110 เน่ืองจากเกรฮาวส ์แฟชัน่ ไดม้กีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่
1 ปี 2558 เป็นตน้มา และมกีารรบัรูร้ายไดเ้ตม็ปี 
 

 ปี 2559 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มรีายได้จากการขายและให้บรกิารรวม 3,214 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มรีายไดร้วม 3,074 ลา้นบาท โดยแยกพจิารณาตามกลุม่ธุรกจิไดด้งัน้ี  

- ธุรกจิคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 325 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 
จํานวน  49 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18 จากงวดเดยีวกนัของปี ก่อนที่มรีายได้จากการให้บรกิาร 
จํานวน 276 ล้านบาท เน่ืองมาจากปรมิาณเอกสารที่รบัฝากมจีํานวนเพิ่มมากขึ้นและมกีารปรบัราคา 
คา่บรกิารสาํหรบัลกูคา้บางสว่น  

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มรีายได้จากการขาย จํานวน 2,708 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2558 จํานวน 
146 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายได ้จากการขาย 2,562 ลา้นบาท 
จากการเปิดรา้นและขยายสาขาเพิม่ขึน้ รวมถงึรายการสง่เสรมิการขาย   

- ธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเรจ็รูป มรีายไดจ้ากการขาย 181 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 55 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 23 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายไดจ้ากการขาย จาํนวน 236 ลา้นบาท  
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งวด 6 เดอืนปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 1,547 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 1,601 ลา้นบาท โดยแยกพจิารณาตามกลุม่
ธุรกจิได ้ดงัน้ี 

- ธุรกิจคลงัสนิค้าและท่าเทยีบเรอื มรีายได้จากการให้บรกิาร จํานวน 161 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด 6 
เดอืน ปี 2559 จํานวน  7 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากรายได้ค่าฝาก
เอกสาร และบรกิารอื่นๆ 

- ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม มรีายไดจ้ากการขาย จาํนวน 1,320 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดอืน ปี 2559  
จาํนวน 19 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนที ่เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกจิและ
การแขง่ขนัทีส่งูขึน้   

- ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีรายได้จากการขาย จํานวน 66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด 6 เดือน ปี 2559 
จํานวน 28 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 30 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขนัที่สูงขึ้น รวมทัง้พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ซึ่งมีผลต่อยอดขาย
เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 
 

5.1.2. ค่าใช้จ่ายและต้นทุน 
ปี 2558  บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและการให้บริการรวม จํานวน 1,348 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ซึง่

มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 1,005 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 343 ล้านบาท หรือร้อยละ 34  ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วน
ต้นทนุต่อรายได้ บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากบัร้อยละ 40 ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายจากการรับรู้ผลการดําเนินงานของแบรนด์เกร
ฮาวด์ ทัง้ในส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเต็มปี และการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดิุบและวสัดุ
สิน้เปลืองใช้ไป ทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จาก
การให้บริการ บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการ เท่ากบัร้อยละ 84 ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบ
กับปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 76 เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนการให้บริการจากค่าเช่าคลังซึ่งจ่ายให้กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตรเรจ  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 จํานวน 1,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 352 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 
จากปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2558 เท่าร้อยละ 57 ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 48 ใน ปี 2557  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ือรองรับการเปิดสาขาและร้านใหม ่
ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของแบรนด์เกรฮาวด์ทัง้ในส่วนธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายการเปิดสาขาและร้านใหม ่

 
ปี 2559  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและการให้บริการรวม จํานวน  1,414 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ซึง่

มีต้นทุนขาย และการให้บริการรวม จํานวน  1,348 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ต้นทุนขายและการ
ให้บริการเพิ่มขึน้เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการท่ีเพิ่มขึน้  ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จาก
การขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนการขายเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 40 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2559  
เน่ืองมาจากมีการควบคุมปริมาณวตัถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองท่ีใช้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนการให้บริการต่อ
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รายได้จากการให้บริการเท่ากบัร้อยละ 74 ในปี 2559 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 84 ในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการควบคมุ
ต้นทนุจากการให้บริการมากขึน้ และมีการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2559 จํานวน 1,845 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38 ล้าน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
2  เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจําหน่ายจากการซือ้ธุรกิจอาหารและ เคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้า และจากการ
ขยายสาขาเพิ่มขึน้และรายการสง่สริมการขาย โดยในปีนี ้บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินมลูคา่ท่ีคาดหวงัวา่จะได้รับคืนของ
สินทรัพย์สําหรับเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ผลการประเมินพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทฯจึงได้
บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ จํานวน 155 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้รวม ในปี 2558 และปี 2559  เท่ากับร้อยละ 57 และร้อยละ 55  ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม อยู่ในระดบัคงท่ี เน่ืองจากบริษัทฯมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมาก
ขึน้ บริษัทฯ จงึสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนีใ้ห้อยูใ่นระดบัคงท่ี  
 
 งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจํานวน 688 ล้านบาท เทียบกบั
งวด 6 เดือนปี 2559 ซึง่มีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจํานวน 696 ล้านบาท ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 1  ทัง้นี ้
เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 41 สําหรับ งวด 6 เดือน ปี 
2560 ซึง่เท่ากบัอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายในปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงรักษาการบริหารจดัการ และ
ควบคมุต้นทนุขายได้อย่างดี นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราสว่นของต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการ ซึง่
เท่ากับร้อยละ 76 สําหรับงวด 6 เดือนปี 2560 โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 74 ในปี 2559 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุในการบริการมีอตัราคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้  
 บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงวด 6 เดือนปี 2560 จํานวน 927 ล้านบาท เทียบกับงวด 6 เดือนปี 
2559  ซึ่งเพิ่มขึน้ 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และเม่ือเปรียบเทียบด้วยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร บริษัทฯ มีสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 57 สําหรับงวด 6 เดือนปี 2560 ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยจากร้อยละ 55 ในปี 
2559 เน่ืองจากคา่ตอบแทนผู้บริหาร และพนกังานในสํานกังาน คา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีดีขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม ่เป็นต้น 
 

5.1.3. กาํไรสุทธ ิ 
ปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 72 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีกําไรสทุธิสําหรับปี เท่ากบั 355 

ล้านบาท ซึ่งลดลง 427 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 120 เป็นผลมาจากกําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ท่ี
ลดลง 486 ล้านบาท  

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 173 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

140.28 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิ 72 ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการตีมลูค่าทรัพย์สินเพ่ือการลงทุน
ของธุรกิจคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือ ทําให้มีผลขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัยพ์เพ่ือการลงทนุ จํานวน 26 ล้านบาท  
ประกอบกบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน เร่ืองการรวมธุรกิจจากการลงทนุในธุรกิจอาหารและเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ซึ่งธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ จํานวน 78 ล้าน
บาท และ นอกจากนี ้ธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชี จํานวน 155 
ล้านบาท 
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งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 23 ล้านบาท เม่ือเทียบกับงวด 6 เดือนปี 2559 ซึ่งมี
ขาดทนุสทุธิสําหรับปีเท่ากบั 9 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุเพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 155 เป็นผลมาจากรายได้ท่ีมีการปรับ
ลดลงในงวด 6 เดือนปี 2560 และค่าใช้จ่ายท่ีมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ทําให้บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน 

 

5.1.4. ต้นทุนทางการเงนิ 
ในระหว่างปี 2557 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเท่ากับ 110.16 ล้านบาท 108.57 ล้าน

บาท  99.82 ล้านบาท และ 42.89 ล้านบาท  ตามลําดบั โดยดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง สอดคล้องกบัจํานวนเงินกู้ ยืมระยะยาว
ของบริษัทฯ ท่ีลดลงมาระหว่างปี 2557  – 6 เดือน 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการชําระหนีส้ินของสถาบนัการเงิน
ตามสญัญา จึงทําให้มีภาระหนีส้ินลดลง ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ต้นทนุทางการเงินส่วนใหญ่ท่ีลดลงเกิดขึน้จากการ
ชําระคืนเงินกู้ ยืมบางสว่นภายหลงัท่ีได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

 

5.2. ฐานะทางการเงนิ 
5.2.1 สนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 5,496 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 99 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 2 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 

37 เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการขยายสาขาและการเปิดร้านใหมข่องธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในแบรนด์ ดงักิน้
โดนทั โอปองแปง และ บาสกิน้รอบบิน้ส์ และกลุม่เกรฮาวด์ทัง้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ่ื้น เทา่กบั 103 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ เทา่กบั 392 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10   เน่ืองจากมีการโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทนุประเภทคลงัสนิค้าให้เช่าบางสว่นไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานสําหรับการบริการจดัเก็บและรับฝาก
เอกสาร ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เทา่กบั 1,015 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เน่ืองจาก
ได้รับโอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และมีการลงทนุในทรัพยสนิอ่ืนๆ เพ่ือรองรับปริมาณลกูค้าฝากเอกสารและ
สนิค้าท่ีมากขึน้ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน เทา่กบั 1,096 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 5,224 ล้านบาท ลดลง 273 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 5 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 

17 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เท่ากบั 113 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10  สนิค้าคงเหลือ 
จํานวน 204 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9  เน่ืองจากการเร่งระบายสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
เสือ้ผ้าสําเร็จรูป อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 366 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 
เน่ืองจากผลขาดทนุการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เท่ากบั 999.76 ล้านบาท ซึง่ลดลง
จํานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เท่ากับ 886 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 210 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 19 จากผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
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ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เทา่กบั 5,284 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 61 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 191 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 90 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 90  สนิค้าคงเหลอื จํานวน 182 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 23 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 11  ที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ เท่ากบั 1,008 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เท่ากบั 851 
ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 
 

คา่ความนิยม 
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจ ส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา หากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้
ส่วนท่ีสงูกว่านีเ้ป็นกําไรในส่วนของกําไรหรือขาดทนุทนัที นอกจากนีบ้ริษัทฯ  แสดงค่าความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือ
การด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยคา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 

ทัง้นี  ้ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าท่ีคาดหวังว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สําหรับเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ผลการประเมินพบว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามลูค่าทางบญัชี บริษัทฯ จึงได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ จํานวน 155 ล้านบาท  

 
5.2.2 หนีส้นิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 3,063 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 7 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 445 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 276 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 163 เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 
เทา่กบั 124 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56  เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน เงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี ลดลง 124 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการชําระเงินกู้บางสว่นให้แก่สถาบนัการเงิน หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เทา่กบั 48.45 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 12 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 และหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน เท่ากบั 18.29 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 10 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 120 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 2,991 ล้านบาท ลดลงจํานวน 72 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 2 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 409 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เทา่กบั 515 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า จํานวน  77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
18 เงินกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 1,045 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 123 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการ
ชําระเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน  เงินปันผลค้างจ่ายเทา่กบั 32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จากปีก่อนหน้า หนีส้ิน
หมนุเวียนอ่ืน เทา่กบั 65.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 และหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
เทา่กบั 31.64 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 73 
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 2,015 ล้านบาท ลดลงจํานวน 975 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 33 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 254 ล้านบาท ลดลงจากงวดสิน้ปี 2559 จํานวน 155 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 38 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เทา่กบั 404 ล้านบาท ซึง่ลดลงจํานวน 111 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22  
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิ เทา่กบั 281.26 ล้านบาท ลดลงจํานวน 590 ล้านบาท หรือร้อยละ 68  

 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีเง่ือนไขตามเง่ือนไขสญัญา (Covenant)ท่ีต้องปฏิบติัตาม 

ดงันี ้
ประเภท มลูคา่ ณ 30 มิถนุายน 2560 หลกัประกนั 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 254.30 ล้านบาท -การจํานําใบหุ้นบริษัท มดัแมน จํากดั (มหาชน) 
- หน่วยลงทนุในกองทนุรวอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท 
สโตเรจ 
- คํา้ประกนัโดยบริษัทย่อย 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

369.41 ล้านบาท วงเงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีหลกัประกนัเป็นการจํานําใบ
หุ้นของบริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เอบีพี 
คาเฟ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั การ
จดจํานองสิทธิการเช่าของบริษัทยอ่ยและคํา้ประกนัโดยบริษัทย่อย
ในกลุม่บริษัทมดัแมนและกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัทฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างเงินทนุของบริษัทยงัคงอยูใ่นข้อกําหนดตามเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืม (Covenant)  

 
 

5.2.3 ส่วนของผู้ถ ือห ุ้นของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  และ 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 

2,729 ล้านบาท 2,434 ล้านบาท และ 2,232 ล้านบาทตามลําดบั 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 2,434 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2557 จํานวน 295 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯขาดทนุ และมีการจ่ายเงินปันผล เป็นผลให้กําไร
สะสม-ยงัไมจ่ดัสรร ลดลง  

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 2,232 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2558 จํานวน 202 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทนุ และมีการจ่ายเงินปันผล เป็นผลให้กําไร
สะสม-ยงัไมจ่ดัสรรลดลง และได้มีการเพิ่มกําไรสะสมจดัสรรแล้ว (สํารองตามกฎหมาย) เทา่กบั 41.22 ล้านบาท 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 3,268.82 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดสิน้ปี 
2559 จํานวน 1,036 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 เน่ืองจากสว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย เทา่กบั 
1,016 ล้านบาท ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 659 ล้านบาท หรือร้อยละ 187 และสว่นเกินทนุจากการเปล่ียนแปลง
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย เทา่กบั 690 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ จํานวน 395 ล้านบาท หรือร้อยละ 134 
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5.2.4 สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดได้รับจากการดาํเนินงาน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจากการดําเนินงาน เท่ากบั 82 ล้าน

บาท 144 ล้านบาท และ 293 ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจากการดําเนินงาน เทา่กบั 13 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดสุทธ ิใช้ไปจากการลงทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการลงทุน (653) ล้านบาท 

(406) ล้านบาทและ (144) ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการลงทนุ เทา่กบั (116) ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ใช้ไป) เท่ากบั 663 

ล้านบาท 192 ล้านบาท และ (169) ล้านบาท ตามลําดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560   บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ใช้ไป) เทา่กบั 193 ล้านบาท 
 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 406 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 

653 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯมีการลงทนุในกลุ่มเกรฮาวด์และลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรี
ไทย สมาร์ท สโตเรจ ในขณะเดียวกนัก็มีการจําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท อตุสาหกรรมวิวฒัน์ จํากดั รวมทัง้บริษัทฯ มีกําไร
จากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วน ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ 
นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 192 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน จํานวน 276 ล้านบาท ประกอบกบั บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากหุ้นกู้ ระยะยาว จํานวน 500 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี เทา่กบั 121 ล้านบาท 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสุดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 144 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวน 

406 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย และมีการซือ้อาคารและอปุกรณ์ท่ี
น้อยลงกว่าในปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 169 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีการชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในปี 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี เทา่กบั 100 ล้านบาท 

 
งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 116 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 57 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปีนี ้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินซือ้สว่นปรับปรุงอาคาร อปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่
มีตวัตน และสิทธิการเช่า นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 193 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ 
ได้รับเงินสดจากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี เท่ากบั 190 ล้านบาท ทัง้นี ้จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถนุายน 
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2560 เป็นเงินสดของบริษัทฯ จํานวน 9.74 ล้านบาท โดยส่วนท่ีเหลือจากเงินสดของบริษัทฯ จะเป็นของบริษัทย่อย ซึ่งมี
แผนโครงการในอนาคตในการขยายธุรกิจ ประกอบกบัขยายสาขาร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และพฒันารูปแบบของร้าน 
อย่างไรก็ตาม แผนโครงการในอนาคตเป็นเพียงการคาดการณ์ ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ 
 

5.3. อัตราส่วนสาํคัญทางการเงนิ 
5.3.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง  
บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 0.46 เท่า 0.49 เท่า 0.42 เท่า และ 0.43 เท่า ตามลําดบั ซึ่งอตัราส่วนสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ คงท่ีอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปี 2557 - 2559 และในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559  และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 27.44 เท่า 28.84 เท่า 30.35 เท่า และ 28.31 เท่า ตามลําดบั และ
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีถ้ั่วเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 
วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559 เท่ากบั 13.30 วนั 12.66 วนั 12.03 วนั และ 12.89 วนั โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีถ้ัว่เฉล่ีย 
ลดลงในช่วงปี 2557 – 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามทวงหนีค้งค้างได้รวดเร็วมาก
ขึน้ในธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ 

 
5.3.2 อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร  
บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เทา่กบั ร้อยละ 59.05 ร้อยละ 

56.16 ร้อยละ 55.99 และร้อยละ 55.52 ตามลําดบั  
บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 14.48 ติดลบร้อยละ 

2.36 ติดลบร้อยละ 5.37 และติดลบร้อยละ 1.51 ตามลําดบั  
อตัรากําไรขัน้ต้นปี 2558 มีการปรับลดลงจากร้อยละ 59.05 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.16 ในปี 2558 และอยูใ่น

ระดบัคงท่ี ถงึงวด 6 เดือนปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการควบคมุต้นทนุในการขายและต้นทนุการให้บริการอยา่ง
ประสทิธิภาพมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตัรากําไรสทุธิในปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 14.48 เน่ืองจากบริษัทฯมี รายได้จากการ
ขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ตามท่ีได้กลา่วไปข้างต้นในข้อ 5.1.3 และในปี 2558 - งวด 6 เดือน ปี 2560 มีอตัรากําไรสทุธิ
ติดลบตอ่เน่ือง เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายมีอตัราเติบโตท่ีสงูกวา่อตัราการเติบโตของรายได้ ทัง้นี ้ ในปี 2559 อตัรากําไรสทุธิ มี
อตัราติดลบท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทรับรู้การขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและ ขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ตามท่ีได้กลา่วไปข้างต้นในข้อ 5.1.3 

บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 13.02
ติดลบร้อยละ 2.98 ติดลบร้อยละ 7.73 และติดลบร้อยละ 5.70 ตามลําดบั 

โดยผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 13.02 เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิ อันเป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทัง้นีอ้ตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2558 - งวด 6 เดือน ปี 2560 มีอตัรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นติดลบ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายมีอตัราการเติบโตสงูกว่า
อตัราการเติบโตของรายได้  
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5.3.3 อัตราส่วนแสดงประสทิธ ิภาพในการดาํเนินงาน   
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบั ร้อยละ 

6.35 ติดลบร้อยละ 1.32 ติดลบร้อยละ 3.30 และ ติดลบร้อยละ 3.53 ตามลําดบั 
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 เท่ากบั ร้อย

ละ 37.64 ติดลบร้อยละ 7.14 ติดลบร้อยละ 17.27 และ ติดลบร้อยละ 18.49 ตามลําดบั 
โดยบริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2557 มีอตัราสงู 

เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการกําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  และในปี 2559 จนถึงงวด 6 
เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราเติบโตท่ีสงูกวา่ การเติบโตของรายได้  

 
5.3.4 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559  และ วนัท่ี 30 มิถนุยายน 2559  เทา่กบั 1.05 เทา่ 1.26 เทา่ 1.34 เทา่ และ 0.62 เทา่ ตามลําดบั 

โดยอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในปี 2558 เน่ืองจากเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็น 
445 ล้านบาท จากปีก่อน และลดลงเป็น 409 ล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
ต่อเน่ือง เป็นผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองทกุปี ซึง่จะเห็นได้ว่า อตัราสว่นหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้นมีการเพิ่มขึน้ 
ตัง้แต่ปี 2557 – ปี 2559 ทัง้นี ้อตัราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีการปรับลดลงเน่ืองจาก บริษัทฯ 
ได้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินบางส่วน ประกอบกบับริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุ จึงเป็นผลให้มีอตัราสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเงินทนุของบริษัทยงัคงอยู่ในข้อกําหนดตามเง่ือนไขของสญัญา
กู้ ยืม (Covenant)  
 
5.4. นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในแต่
ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงิน
สด แผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัท รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) จะขึน้อยู่
กบักระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง รวมถงึความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแตล่ะบริษัท 

 
6. ภาวะการณ์ของตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ธุรกจิให้บริการคลังสนิค้าและท่าเท ียบเรือ  
ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลงัสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัทจดัได้ว่ามีการแข่งขนัไม่

มากนักและมีคู่แข่งขันรายสําคญัๆ เดิมเพียงไม่ก่ีราย ได้แก่ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
หมวดขนสง่และโลจิสติกส์ ปัจจบุนันีเ้ร่ิมมีผู้ประกอบการสนใจในธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

สําหรับการให้บริการด้านรับฝากเอกสารนัน้ แม้จะมีคู่แข่งในตลาดการค้าไม่มากราย แต่กลบัมีการแข่งขนัท่ีสงู
บริษัทฯ จึงต้องเร่งพฒันาการให้บริการและทีมงานทัง้ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์พบปะลกูค้าอย่างใกล้ชิดทัง้ก่อน
และหลงัการขายเพ่ือสอบถามความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้า เพ่ือนํามาพฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง  
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อนึง่บริษัทสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าด้วยจดุเดน่ 3 ประการ คือ  
1. บริษัทมีช่ือเสียงดี เปิดบริการมากวา่ 40 ปิ เป็นท่ีรู้จกัและเช่ือถือของผู้ใช้บริการ และสถาบนัการเงิน  
2. มีกรรมสิทธ์ิในคลงัสินค้าท่ีได้มาตรฐาน มีความมัน่คง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีตัง้ดี การคมนาคม 

สะดวก ติดแมน้่าเจ้าพระยา ติดถนนสขุสวสัด์ิเช่ือมถงึถนนวงแหวนอตุสาหกรรม  
3. บริการดี  

3.1. พนกังานมีคณุภาพทําให้การตรวจรับ-จ่ายสนิค้าถกูต้อง แมน่ยํา และรวดเร็ว  
3.2. อปุกรณ์บรรจุและขนถ่ายมีประสิทธิภาพสงู พนักงานมีความชํานาญทําให้การขนถ่ายสินค้ารวดเร็ว

และ ไม้เกิดความเสียหาย  
3.3. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให้ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี 
 

แนวโน้มการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรม 
คลงัสนิค้าในประเทศไทยแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 
1. คลงัสินค้าท่ีเจ้าของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลงัสินค้าของโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ผู้ นําเข้า และผู้ส่งออก 

เป็นต้น ช่วงใดท่ีเหลือใช้ก็อาจให้เช่าทัว่ไปด้วย 
2. คลังสินค้าท่ีเจ้าของมีไว้เพ่ือให้เช่าโดยเฉพาะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้

ผู้ประกอบการตามข้อ 1 ท่ีไมมี่คลงัสนิค้าเป็นของตนเองเช่า 
3. คลังสินค้าจดทะเบียน เป็นคลังสินค้าท่ีต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ 

คลงัสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 สามารถให้เช่าคลงัและรับฝากสินค้าโดยออกใบรับของคลงัสินค้า
และใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้า
และจํานําสนิค้าก็ได้ 

ในรอบกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ความต้องการใช้พืน้ท่ีคลังสินค้ามีเพิ่มขึน้โดยตลอด กล่าวคือ เพิ่มขึน้ตามความ
เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มท่ีคลงัสินค้าท่ีมีมาตรฐานดีและมีท่าเทียบเรือเดินทะเลขนาด
ใหญ่ติดแม่นํา้เจ้าพระยาจะทวีความสําคญัมากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากมีคลงัสินค้ารุ่นเก่าจํานวนไม่น้อยได้เปล่ียนไปดําเนิน
ธุรกิจทางด้านอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานกังาน เป็นต้น 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลงัสินค้าท่ีมีมาตรฐานดียงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปได้ดี คือ ต้องเติบโต
ควบคู่ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค้านําเข้าและส่งออกของประเทศท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ความ
ต้องการใช้พืน้ท่ีคลงัสินค้าเพิ่มขึน้เช่นกัน ในขณะท่ีพืน้ท่ีคลงัสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยู่ติดริมฝ่ังแม่นํา้
เจ้าพระยามีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลงัสินค้าใหม่ๆ ท่ีมีท่าเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได้ยากมากเพราะ
มีข้อจํากัดทางด้านสถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนัน้คลงัสินค้าใหม่จึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในเขตรอบนอก
กรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดมากกว่า เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น และเป็น
คลงัสนิค้าท่ีไมมี่ทา่เทียบเรือ (Inland Warehouse) 
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ธุรกจิอาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกจิเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีศกัยภาพการเจริญเติบโตสงูและมีแนวโน้มท่ีดี สง่ผลให้มี

ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดตลอดเวลา การแข่งขนัในธุรกิจนีจ้งึสงูขึน้อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ คูแ่ข่งขนัแตล่ะรายตา่ง
มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ พร้อมการสง่เสริมการขายตา่งๆ ออกมาอยา่งตอ่เน่ือง  

โดยภาพรวมของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการเติบโตตลอดเวลา ซึง่มีปัจจยัเสริม ได้แก่ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ รายได้ของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของประชากรไป
ตามหวัเมือง และจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมากขึน้ ซึง่ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่การขยายตวัของอตุสาหกรรม 
โดยธุรกิจร้านอาหารสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้1) ร้านอาหารบริการดว่น (Quick Service Restaurant) 2) 
ร้านอาหารบริการเตม็รูปแบบ (Full Service Restaurant) 3) ร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ (Café and Bars) 4) ร้านอาหาร 
Home Delivery and Takeaway 5) ร้านอาหารขนาดเลก็ (Kiosk and Street Stalls) 6) ร้านอาหารแบบบริการตวัเอง 
(Self Service Cafereria) 

ธุรกิจบริการอาหารในประเทศไทยในปี 2559 มลูคา่ตลาดของธุรกิจเทา่กบั 788,000 ล้านบาท โดยแนวโน้มของ
ธุรกิจ บริการอาหารของไทยคาดวา่จะมีการเจริญเติบโตของมลูคา่ทางการตลาดอยา่งตอ่เน่ืองจาก 788,000 ล้านบาท ใน
ปี 2559 เป็น 995,692 ล้านบาทในปี 2562 หรือท่ีอตัราการเติบโตก้าวหน้า (CAGR) ท่ีร้อยละ 6.0 ตอ่ปี 

 

 
      ท่ีมา: ศนูย์วิจยั EIC และ Euromonitor 
 

นอกจากนี  ้ปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีส่งผลต่อการขยายตัวและการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการอาหารของ
ประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ระดบัรายได้ของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของเมืองและท่ีอยู่อาศยั (Urbanization) และการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เป็น
ต้น 

ทัง้นีใ้นส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ มีกลุยทุธ์ในการดําเนินงาน โดยในด้านลกัษณะของลกัษณะ
ของลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณ์ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และตอบโจท์ผู้บริโภค ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
พัฒนารูปแบบร้านให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทําให้
บรรยากาศในภายในร้ายตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ทนัสมยั เหมาะแก่การนัง่จิบเคร่ืองด่ืม และทาอาหารเพลิดเพลิน ประกอบ

หน่วย: ลา้นบาท 
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กบัมีการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดแบบใหม่มากย่ิงขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นให้มีการควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ
ของสนิค้า เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า 

ทัง้นีใ้นสว่นของธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยปัจจบุนัมีการแตกแบรนด์ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายและสไตส์ท่ีแตกตา่ง
กนัไป ซึง่เป็นหนึ่งในกลยทุธ์ท่ี Greyhound ใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมายต่างๆ ได้มาก
ขึน้ โดยแต่ละแบรนด์ภายใต้ Greyhound ได้แก่ เกรฮาวด์ ออริจินอล (Greyhound Original) เพลย์ฮาวด์ (Playhound) 
สไมล่ีฮาวด์ (Smileyhound) แอนนิมอล เฮ้าส์ (Animal House) และเอเวอร่ีติงฮาวด์ (Everythinghound) อย่างไรก็ตาม 
Greyhound มีลกูค้ารายใหญ่เป็นลกูค้าตา่งชาติท่ีนําเข้าและจดัจําหน่ายเสือ้ผ้ากลุม่ Greyhound ในร้านของตวัเองซึง่เป็น
รายท่ีมีการจําหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์ภายในร้านเดียวกนั (Multi-branded Store) ตัง้อยู่ในประเทศต่างๆ ในแถบ
เอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง อิสราเอล ญ่ีปุ่ น จีน สงิค์โปร์ เวียดนาม เป็นต้น  

 
ธุรกจิโรงแรม 
ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทัว่ประเทศปี 2559 เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า ทัง้ในด้านจานวนห้องพกั อตัราการเข้า

พักและค่าห้องพักเฉล่ีย โดยได้รับปัจจัยหนุน ท่ีสําคัญจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวถึง 32.58 ล้านคน ขยายตวัท่ีร้อยละ 8.91 จากปีก่อนหน้า และนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีการท่องเท่ียวจานวนทัง้สิน้ 145 ล้านคน-ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 4.32 จากปีก่อน จากการส่งเสริมฯ ของรัฐบาล อาทิ 
มาตรการช้อปช่วยชาติและการต่ออายมุาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวปี 2559 ส่งผลให้ประเทศ
ไทย มีรายได้จากการทอ่งเท่ียวรวมทัง้สิน้ 2.52 ล้านล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในปีท่ีผ่านมามีการขยายตวัเพิ่มขึน้  โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย สาหรับธุรกิจโรงแรมปี 2560 คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เป็นผลมาจากจานวนนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและกลุ่มประเทศยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทาให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่เลือกท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัโรงแรมขนาดกลาง ในบริเวณจงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว หวัเมืองและ
พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจท่ีสาคญั จึงทําให้เกิดการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ รายย่อยในพืน้ท่ีท่ีรุนแรง สง่ผลให้
การขึน้ราคาท่ีพกัและบริการทาได้ยาก 

 
แนวโน้มธุรกิจโรงแรมปี 2560 
คาดว่ายังคงเติบโต แต่จะเผชิญกับการแข่งขัน ท่ีรุนแรงเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

อย่างไรก็ตามนายกสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) คาดการณ์ธุรกิจโรงแรมปี 2560 จะมีรายได้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10 และอตัราการเข้าพกัแรมเฉล่ียสงูกวา่ ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 67 จากจานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีคาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้ 

 
ภาพรวมโรงแรม 4-6 ดาว  
คาดว่า มีแนวโน้มเติบโตจากการขยายตัวของจานวนนักท่องเท่ียวคุณภาพจากยุโรป อเมริกา โอเชียเนียและ

ตะวันออกกลาง ซึ่งมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวนานและมีค่าใช้จ่ายต่อคนท่ีสูง รวมทัง้นักท่องเท่ียวในกลุ่ม MICE 
(Meeting Intensives, Conventions and Exhibitions) ท่ีมีการใช้จ่ายมากกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไปถึง 2 เท่า อย่างไรก็ตาม 
สําหรับการลงทนุสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ในประเทศถือว่าไม่ขยายตวัมากนกั เน่ืองจากอปุทานและการแข่งขนัในประเทศ
อยู่ในระดับสูง แต่มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ พม่า 
เวียดนาม ลาวและกมัพชูา เพิ่มมากขึน้  
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อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจยงัมีความเส่ียงจากอปุทานท่ียงัมีอยูค่อ่นข้างมาก ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของท่ีพกัแรมขนาด
กลางใหม่ๆ ท่ีมีคณุภาพการบริการไม่น้อยกว่า 4 ดาว แต่ราคาแค่ 3 ดาว รวมทัง้นกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพมีพฤติกรรมท่ี
ปรับลดคา่ใช้จ่ายลง ทัง้คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัและการซือ้สนิค้า 

 
สภาวะตลาดในจงัหวดัภเูก็ต 
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

อาทิเช่น จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออก อีกทัง้ภูเก็ตยงัเป็นเกาะท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทะเลอนัดามนั และครบครันไปด้วยสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย รวมถงึโรงแรมท่ีได้มาตราฐานระดบัโลกด้วย 
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จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2554 - 2559

ชาวไทย ชาวต่างชาติ

 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

จํานวนอปุทานใหมข่องโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตมีการเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 4-5 
ดาวในป่าตอง อีกทัง้ อตุสาหกรรมโรงแรมระดบั 4-5 ดาวมีแนวโน้มจะมีการแข่งขนัสงูในอนาคต 
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