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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2558 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”)  ไดมีมติเห็นชอบและเสนอใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด  (“D&D Thailand”)  จํานวน  

รอยละ 99.9998% จากนายสรพจน เตชะไกรศรี และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูยืมผูถือหุนของ D&D Thailand จาก  

นายสรพจน เตชะไกรศรี คิดเปนมูลคาส่ิงตอบแทนทั้งส้ิน 240 ลานบาท รวมทั้งการเขาทําสัญญาซ้ือหุนแบบมีเงื่อนไข

บังคับกอน และการเขาทําสัญญาโอนสิทธิการรับชําระเงินกูยืมผูถือหุนแบบมีเงื่อนไขบังคับกอนกับนายสรพจน  

เตชะไกรศรี (รวมเรียก “การเขาทํารายการ”) ทั้งนี้ D&D Thailand เปนบริษัทที่ไดรับสิทธิในการประกอบธุรกิจรานอาหาร 

เคร่ืองด่ืม และคาปลีกภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & DeLuca” ในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว  

การเขาทํารายการดังกลาวเปนรายการท่ีบริษัทฯ เขาทํารายการกับ นายสรพจน เตชะไกรศรี ซึ่งเปนกรรมการ ผูบริหาร 

และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการที่

เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาด

รายการที่มีมูลคาเกินกวา 20 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไมสามารถคํานวณขนาดรายการตามวิธีมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

ได เนื่องจากตามงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิติดลบ 

ในการทํารายการดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศที่เก่ียวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และตองขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยตองไดรับเสียงอนุมัติไมนอย

กวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มี

สวนไดเสียที่เก่ียวของกับการทํารายการ บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความ

สมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพ่ือเสนอตอผูถือหุน และตองดําเนินการจัดสง

ความเห็นดังกลาวพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุน และตลาดหลักทรัพยฯ เปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน

กอนวันประชุมผูถือหุนและระบุชื่อและจํานวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  

จากการคํานวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา

รายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมี

การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่

ไดมีการแกไข) (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดรายการ

สูงสุดที่คํานวณไดจากเกณฑมูลคาหุนทุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.15% ของ มูลคาหุนสามัญที่บริษัทฯ ไดออกจําหนาย

แลว อางอิงงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งขนาดรายการดังกลาวมีขนาดไมเกินรอยละ 15 ของ 

มูลคาหุนสามัญที่บริษัทฯ ที่ไดออกจําหนายแลว ถือเปนรายการประเภทที่ 3 ดังนั้น บริษัทฯ มีหนาที่จัดทํารายงานและ
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เปดเผยรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที โดยมีสารสนเทศตามท่ีกําหนดไวในประกาศรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ในการนี้ การเขาทําการซ้ือหุน D&D Thailand ถือเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของเอกชนมาเปนของบริษัทฯ ตาม

มาตรา 107 (2)(ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนั้นบริษัทฯ 

ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกลาว โดยตองไดรับเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับ

การทํารายการ 

รายชื่อและจํานวนหุนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการทํารายการคร้ังนี้มีดังนี้  

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 (วันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ)  

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือ
หุน 

1 นายสรพจน เตชะไกรศรี 

- เปนกรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

1,105,312,550 53.81 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 

- เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และบิดาของนายโชติพล เตชะไกรศรี  

นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี 

102,000,000 4.97 

3 นายโชติพล เตชะไกรศรี 

- เ ป นก ร รมกา ร  และ ผู ถื อหุ น ขอ งบ ริษั ทฯ  และพี่ ช ายขอ ง 

นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี 

24,000,100 1.17 

4 นายจุมพล เตชะไกรศรี 

- เปนกรรมการ และผูถือหุนของบริษัทฯ และ 

นองชายของนายโชติพล เตชะไกรศรี และนายสรพจน เตชะไกรศรี  

10,000,000 0.49 

5 นางสาวสายใจ สนิทวงษ ณ อยุธยา 

 - เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และภรรยาของนายโชติพล เตชะไกรศรี 

200,000 0.0097 

 

ทั้งนี้ สารสนเทศในการทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ 

เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 

ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ ทั้งนี้ การเขาทํารายการจะเสร็จสมบูรณ

ตอเม่ือมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาที่เก่ียวของครบถวน 
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เม่ือการเขาทํารายการเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะขายหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวนรอยละ 99.9998% แก บริษัท 

เพซ ฟูด รีเทล จํากัด (“PFR”) และ PFR จะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบริษัทฯ (payment in kind หรือ การ

ชําระคาตอบแทน ดวยบริการหรือสินคาอื่นใดแทนเงินสด) เพื่อตอบแทนการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ D&D Thailand  ทั้งนี้ 

การเขาทํารายการจะเสร็จสมบูรณเม่ือมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาที่เก่ียวของครบถวน 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทฯ จะถือหุนของ D&D Thailand ทางออมผาน PFR เพื่อใหโครงสรางการถือหุนของ

กลุมบริษัทมีความชัดเจนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก PFR เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และคาปลีก (investment vehicle/flagship in food and beverage business) การปรับ

โครงสรางการถือหุนจะทําให PFR สามารถถือหุนและบริหารงานในธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และคาปลีกไดโดยตรง เปน 

Flagship ของบริษัทฯ ในธุรกิจดังกลาว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังนี้มีกรรมการเขารวมทั้งหมด 9 คน ครบเปนองคประชุม โดยกรรมการจํานวน  3  

ทาน ไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรีไมไดรวมพิจารณาและงดออก

เสียงในวาระน้ีเนื่องจากเปนกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

2. คูกรณีที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ:  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ผูขาย:  นายสรพจน เตชะไกรศรี 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

นายสรพจน เตชะไกรศรีเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ เนื่องจากนายสรพจน เตชะไกรศรีเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 

รวมถึงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ดังนั้นจึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

คณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อการอนุมัติการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพยของ D&D 

Thailand  นอกจากนี้ บริษัทฯ กับ D&D Thailand ยังมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายโชติพล 

เตชะไกรศรี ดังนั้นกรรมการทั้ง 2 ทานจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และไมไดใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ 

เพื่ออนุมัติการเขาทํารายการคร้ังนี้ 

3. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะไดมา  

บริษัทฯ จะไดมาซ่ึงหุนสามัญจํานวนรอยละ 99.9998 ของ D&D Thailand และสิทธิในการไดรับชําระคืนเงินกูยืมผูถือหุน 

จํานวน 161 ลานบาท  จากนายสรพจน เตชะไกรศรี (อางอิงจากงบการเงินฉบับผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 

ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกูยืมจากกรรมการอันไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปน

เงินกูยืมที่ไมมีการคิดดอกเบี้ย) ทั้งนี้ D&D Thailand เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่  25 สิงหาคม 

2551   ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558  มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว จํานวน 100 ลานบาท ประกอบไปดวยหุนสามัญทั้งหมด 

1,000,000 หุน (ราคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) 
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 3.1  ขอมูลทั่วไปของ D&D Thailand 

ชื่อบริษัท บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด   

ประเภทธุรกิจ อาหาร เคร่ืองด่ืม และธุรกิจคาปลีก 

ที่อยูตามที่จดทะเบียน 723 อาคาร เตียวฮง สีลม ชั้น 5 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551096261 

วันจัดต้ังบริษัท 25 สิงหาคม 2551 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ D&D Thailand 

D&D Thailand ไดรับสิทธิ (License) จากบริษัท Dean & DeLuca, Inc. ในการประกอบธุรกิจรานอาหาร เคร่ืองด่ืม และ 

คาปลีกภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & DeLuca” ในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว (Exclusive Licensee)  และมีสิทธิ

ในการใหสิทธิตอ (Sub-license) ในประเทศไทย รวมถึงมีสิทธิในการจําหนายผลิตภัณฑของ Dean & Deluca ในโรงแรม

ตาง ๆ ในประเทศที่ตกลงกัน (Hospitality Sale Business) อาทิเชน ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และ

มาเกา แตเพียงผูเดียว (Exclusive Licensee) โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 D&D Thailand มีทั้งหมด 4 สาขาใน

กรุงเทพมหานคร คือ (1) สาขามหานคร (2) สาขาปารค เวนเจอร (3) สาขาสาทร แสควร และ (4) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่  

ทั้งนี้ Dean & Deluca, Inc. (“D&D”) เปนบริษัทยอยของบริษทัฯ ที่บริษัทฯ ไดเขาทําการซ้ือหุนทั้งหมดจากผูถือหุนเดิมเม่ือ

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 D&D ประกอบธุรกิจดานรานซุปเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนํา และ รานอาหารและเคร่ืองด่ืม

นานาชาติสไตลคาเฟ ภายใตแบรนด “Dean & DeLuca” โดยเร่ิมกอต้ังขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน 

11 สาขา แบงเปนรานอาหาร 5 สาขา และ รานซุปเปอรมาเก็ต 6 สาขา ทั่วประเทศ ในสวนของการดําเนินธุรกิจใน

ตางประเทศ D&D ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Licensee โดยอนุญาตใหบริษัทชั้นนําในหลายประเทศ อาทิเชน ประเทศ

ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี ไทย กลุมประเทศตะวันออกกลาง และฟลิปปนส เปดและดําเนินงานราน Dean & DeLuca ใน

ประเทศนั้นๆ ซึ่งปจจุบัน D&D มีสาขาในตางประเทศถึง 32 สาขาดวยกันนอกจากน้ี D&D ยังมีการจําหนายสินคาผาน

กลุมผูประกอบการโดยตรง ซึ่งสวนมากจะเปนกลุมลูกคาธุรกิจโรงแรมและสายการบิน รวมถึงมีชองทางการขายสินคาผาน

ทางออนไลน 

รายชื่อคณะกรรมการของ D&D Thailand 

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 D&D Thailand มีกรรมการทั้งหมด 3 ทาน คือ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

1 นายสรพจน เตชะไกรศรี 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 

3 นายโชติพล เตชะไกรศรี 
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รายชื่อผูถือหุนของ D&D Thailand 

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 นายสรพจน เตชะไกรศรี ถือหุนของ D&D Thailand ประมาณรอยละ 99.9998% 

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของ D&D Thailand (ลานบาท) 

ขอมูลทางการเงิน ป 2557* ป 2556** ป 2555** 

เงินสด 5.71 5.42 3.43 

ลูกหนี้การคา 5.49 32.35 7.05 

สินคาคงเหลือ 17.48 11.71 12.44 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ 112.23 51.78 14.91 

สินทรัพยอื่น 31.39 8.13 0.93 

รวมสินทรัพย 172.30 109.39 38.96 

เงินกูยืมระยะส้ัน 0.00 14.48 7.46 

เจาหนี้การคา 71.55 30.11 22.71 

เงินกูยืมระยะยาว 240.49 199.72 88.72 

หนี้สินอื่น 0.43 0.77 0.75 

รวมหนี้สิน 312.47 245.08 119.64 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100.00 20.00 20.00 

กําไรสะสม/(ขาดทุนสะสม) (240.17) (141.44) (86.43) 

รวมสวนของผูถือหุน (140.17) (135.69) (80.67) 
หมายเหตุ : 
* ขอมูลจากรางงบการเงินของ D&D Thailand ที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

** ขอมูลจากงบการเงินของ D&D Thailand ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

 

สรุปงบกําไรขาดทุนของ D&D Thailand (ลานบาท) 

ขอมูลทางการเงิน ป 2557* ป 2556** ป 2555** 

รายได 178.46 112.86 101.47 

กําไรขั้นตน 55.77 35.07 21.71 

กําไร/(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย (96.87) (54.08) (49.96) 

ดอกเบี้ยจาย 1.86 0.93 1.01 

กําไรสุทธิ/(ขาดทุนสุทธิ) (98.73) (55.01) (50.97) 

หมายเหตุ : 
* ขอมูลจากรางงบการเงินของ D&D Thailand ที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

** ขอมูลจากงบการเงินของ D&D Thailand ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
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3.2 รายละเอียดของเงินกูยืมผูถือหุน (Shareholder Loan) ของ D&D Thailand 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand ไดทําการกูยืมเงินนายสรพจน เตชะไกรศรี โดยวิธีการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน

หลายฉบับรวมจํานวนเงิน 161 ลานบาท (อางอิงจากงบการเงินฉบับผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 

D&D Thailand มีเงินกูยืมจากกรรมการอันไดแก คุณสรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมที่ไมมีการ

คิดดอกเบี้ย) โดยต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวเปนชนิดไมมีดอกเบี้ย และไมกําหนดระยะเวลาการชําระเงินที่แนนอน หรือ 

ชําระเงินเม่ือทวงถาม  

4. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน เกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ และแหลงเงินทุนที่ใชซื้อสินทรัพย 

4.1 มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลคารวมของรายการ : 240 ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวยรายการดังตอไปนี้ 

(1) มูลคาหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวน 79 ลานบาท 

(2) มูลคาสิทธิการไดรับชําระคืนเงินกูยืมผูถือหุน จํานวน 161 ลานบาท

(อางอิงจากงบการเงินฉบับผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 

ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกูยืมจากกรรมการอันไดแก คุณ

สรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมที่ไมมีการ

คิดดอกเบี้ย) 

เกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ : การเจรจาตอรองระหวางผูซื้ อและผูขายโดยอางอิงมูลคากิจการ 

(Enterprise Value เปนมูลคากิจการซ่ึงรวมมูลคาหุนของ D&D Thailand 

และมูลคาเงินกูยืม) ตามวิธีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตคิด

ลดที่อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (Discounted Cash Flow)โดยมี

สมมติฐานท่ีสําคัญ คือ การดําเนินงานตามปกติของสาขาปจจุบัน คือ (1) 

สาขามหานคร (2) สาขาปารค เวนเจอร (3) สาทร แสควร และ (4) สาขา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ และ การดําเนินงานของสาขาใหม คือ สาขาเอ็มควอ

เทียร ซึ่งกําลังจะเปดในป 2558 รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ 

Business-to-Business โดยเฉพาะ Hospitality Sale Business ซึ่ง D&D 

Thailand มีสิทธิในการจําหนายผลิตภัณฑของ Dean & Deluca ใน

โรงแรมตาง ๆ ในประเทศที่ตกลงกัน) อาทิเชน ประเทศไทย ออสเตรเลีย 

จีน มาเลเซีย เวียดนาม และมาเกา แตเพียงผูเดียว (Exclusive Licensee)    

4.2 วิธีการชําระราคา 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทน และ 

แหลงเงินทุนที่ใชซื้อสินทรัพย 

: 1) เพื่อตอบแทนการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ D&D Thailand บริษัทฯ จะ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกนายสรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 

21,293,801 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 3.71 

บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 79 ลานบาท (payment in 

kind) 
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2) เพื่อตอบแทนการไดมาซ่ึงสิทธิในการไดรับชําระคืนเงินกูยืมผูถือหุน
จาก D&D Thailand  จํานวนเงิน 161 ลานบาท (อางอิงจากงบ

การเงินฉบับผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 

D&D Thailand มีเงินกูยืมจากกรรมการอันไดแก คุณสรพจน เตชะ

ไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมที่ไมมีการคิดดอกเบี้ย) 

บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกนายสรพจน เตชะไกรศรี 

จํานวน 43,396,226 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 

3.71 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 161 ลานบาท (payment 

in kind) 

โดยราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาตลาดอางอิงราคาปดเฉล่ียของ

หุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ  7 วันกอนวันที่ 

13 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติออกหุนเพิ่ม

ทุน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวภายในวันที่ 

30 มิถุนายน 2558 และจะย่ืนขอรับหลักทรัพยที่บริษัทฯ ออกเพื่อ

ตอบแทนการไดมาซ่ึงสินทรัพยในคร้ังนี้ตอตลาดหลักทรัพยฯ เปน

หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป 

5. ประโยชนที่บริษัท ฯ คาดวาจะไดรับ 

บริษัทฯ คาดวาจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้จากการเขาทํารายการ 

1) เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารงานใหกับบริษัทฯ เนื่องจาก ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาทําการซ้ือกิจการ D&D เม่ือ

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และ D&D Thailand จะมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน และกลายเปนบุคคลท่ี 

เก่ียวโยงกัน ดังนั้น ในการเขาทํารายการใดๆ ในอนาคตจะตองปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน และ 

2) โอกาสที่จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการสรางใหธุรกิจ Dean & Deluca ในประเทศไทยใหเติบโตอยางเต็ม

ศักยภาพ รวมทั้งธุรกิจ Hospitality Sales Business ในออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และมาเกา ซึ่งจะทํา

ใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนมากกวาการไดรับรายไดเพียงคาสิทธิในฐานะผูใหสิทธิ  ของ D&D Thailand แตเพียง

อยางเดียว ทั้งนี้บริษัทฯ จะไมไดรับความเส่ียงเพ่ิมเติมอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจาก ที่ผานมาบริษัทฯ ไดประกอบ

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของผูบริหารของ D&D Thailand ซึ่งเปนแรงสนับสนุนที่

สําคัญในการเติบโตของธุรกิจคาปลีกของบริษัทฯ โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอสภาพคลองทางการเงินของ

บริษัทฯ เนื่องจากใชการชําระราคาโดยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนเงินสด (payment in kind) 

6. เงื่อนไขในการเขาทํารายการ 

เงื่อนไขบังคับกอนเขาทํารายการมีดังตอไปนี้ 

ก) การเขาทํารายการ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท ฯ และท่ีประชุมผูถือหุน และ 
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ข) การไดรับความเห็นชอบจาก D&D ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามสัญญาใหสิทธิในการประกอบธุรกิจ

รานอาหาร เคร่ืองด่ืม และคาปลีกภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & DeLuca” ในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว 

7. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะขอบเขตของสวนไดเสีย 

นายสรพจน เตชะไกรศรีเปนผูถือหุนใหญ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และเปนผูถือหุน และเปนกรรมการของ D&D 

Thailand จึงเปนผูมีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงในคะแนนที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

อนุมัติการเขาทํารายการคร้ังนี้ 

บริษัทฯ กับ D&D Thailand ยังมีกรรมการรวมกัน ไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายโชติพล เตชะไกรศรี ดังนั้น

กรรมการทั้ง 2 ทานจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ทาน

เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเขาทํา

รายการคร้ังนี้  

นายจุมพล เตชะไกรศรี ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนนองชายของนายสรพจน เตชะไกรศรี จึง

ถือเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และ D&D Thailand และเปนกรรมการของ D&D Thailand รวมท้ังเปน

บิดาของนายโชติพล เตชะไกรศรี นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี ดังนั้น นายสุเมธ เตชะไกรศรี 

ถือเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการคร้ังนี้ 

นางสาวสายใจ สนิทวงษ ณ อยุธยา เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนภรรยาของนายโชติพล เตชะไกรศรี ดังนั้น นางสาว 

สายใจ สนิทวงษ ณ อยุธยา ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการคร้ังนี้ 

8. กรรมการที่มีสวนไดเสีย / กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2558 มีกรรมการเขารวมทั้งหมด 9 คน ครบเปนองคประชุม โดยกรรมการ

จํานวน 3 ทาน ไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี ไมไดรวมพิจารณาและ

งดออกเสียงในวาระน้ีเนื่องจากเปนกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ
สมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทํารายการกับ
บุคคลภายนอกที่เปนอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเขาทํารายการคร้ังนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก D&D Thailand เปนผูรับ

สิทธิในการประกอบธุรกิจรานอาหาร เคร่ืองด่ืม และซุปเปอรมารเก็ตภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & DeLuca” ใน

ประเทศไทยแตเพียงผูเดียว (Exclusive Licensee)  มาต้ังแตป 2551 ดังนั้น ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดเขาทําการซ้ือหุน

ทั้งหมดของ D&D เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แลว จะทําใหการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ ขาดความ

ยืดหยุนเน่ืองจากบริษัทฯ และ D&D Thailand มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ เปนผู

ประกอบธุรกิจภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & DeLuca” ในประเทศไทย และ ธุรกิจ Hospitality Business ในเขต

ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม มาเกา เองน้ันจะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนและผลตอบแทนทางธุรกิจมากขึ้นกวา

การไดรับเพียงคาสิทธิ  (royalty fee) แตเพียงอยางเดียว  
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาราคาและเงื่อนไขการเขาทํารายการเปนธรรม เนื่องจาก การตกลงราคาซ้ือขายกิจการ 

(ซึ่งเปนมูลคากิจการ (Enterprise Value) รวมทั้งสวนหุนสามัญ และหน้ีสิน เชน เงินกูยืมผูถือหุน) เปนไปตามราคา

ยุติธรรมโดยอางอิงจากความสามารถในการกอใหเกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ D&D Thailand โดยคิดลดที่อัตรา

ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ตองการ อีกทั้งการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาตลาดตอบแทนมูลคาหุนของ D&D 

Thailand ทําใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางดานเงินสดสําหรับขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่กําลังเติบโตสูงในปจจุบัน  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นที่แตกตางจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. การประชุมผูถือหุน และการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พรอมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยฯ อยางนอย 5 

วันทําการ กอนสงใหผูถือหุน และ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนอยางนอย 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 

12. วัตถุประสงคของสารสนเทศ 

สารสนเทศที่สงใหแกผูถือหุนในคร้ังนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงสารสนเทศเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคในการ

เชิญชวนหรือเปนคําเสนอเพื่อใหมีการไดมาหรือจองซื้อหลักทรัพย  

13. ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

13.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ใหเชาและ/หรือใหบริการ ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 

3,196,988,170 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 2,054,265,670 บาท  สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 

87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

บริษัทฯ กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2546 ภายใตชื่อ “บริษัท ชินคารา จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 

2 ลานบาท และเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 นายสรพจน เตชะไกรศรี ไดเขามาซ้ือหุน และทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย

ชาํระเต็มมูลคาเปนเงิน 10 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได

เร่ิมทําการพัฒนาเปนโครงการแรกคือคอนโดมิเนียมพักอาศัยช่ือ โครงการไฟคัส เลน (Ficus Lane) ต้ังอยูซอยสุขุมวิท 

44/1 ตอมานายสรพจน เตชะไกรศรีไดกอต้ังบริษัทขึ้นอีกจํานวนหน่ึงเพื่อทําการพัฒนาโครงการตางๆ โดยมีความมุงม่ันที่

จะเปนผูนําตลาดอสังหาริมทรัพยในตลาดผูบริโภคระดับไฮเอนดใหได  

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ใหเชาหรือใหบริการ โดยเนนการนําเสนอ

โครงการอาคารพักอาศัยที่มีการออกแบบที่โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทยแตละ

กลุมเปาหมายที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตและความตองการในแบบเฉพาะเจาะจง  โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการ

กําหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาโครงการแตละโครงการเปนอยางดี ขณะน้ีบริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการ

พัฒนาโครงการมหานคร (MahaNakhon Project) ประกอบดวยโรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารพักอาศัยระดับซุปเปอรลักชัวร่ี

และศูนยการคา และโครงการมหาสมุทร หัวหิน (MahaSamutr Hua Hin Project) ประกอบดวย วิลลา และคันทรี คลับ 

และโครงการนิมิต หลังสวน ประกอบไปดวยอาคารพักอาศัยระดับซุปเปอรลักชัวร่ี  
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ทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกรงทางธุรกิจใหแกบริษัทฯ เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือกิจการ Dean & 

DeLuca, Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานรานซุปเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนํา และ รานอาหารและเคร่ืองด่ืม

นานาชาติสไตลคาเฟ ภายใตแบรนด “Dean & DeLuca” โดยเร่ิมกอต้ังขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน 

11 สาขา แบงเปนรานอาหาร 5 สาขา และ รานซุปเปอรมาเก็ต 6 สาขา ทั่วประเทศ และมีครัวกลางอีกจํานวน 2 แหง การ

ดําเนินธุรกิจในตางประเทศของ D&D เปนแบบการให License โดยอนุญาตใหบริษัทช้ันนําในหลายประเทศ อาทิเชน 

ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี ไทย ตะวันออกกลาง และ ฟลิปปนส ไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใตแบรนด Dean & DeLuca 

ในประเทศน้ัน ๆ ปจจุบัน D&D มีสาขาในตางประเทศท้ังหมด 32 สาขา นอกจากนี้ D&D ยังมีการดําเนินธุรกิจจําหนาย

สินคาผานผูประกอบการโดยตรง ซึ่งสวนมากเปนผูประกอบการสายการบิน และโรงแรม รวมถึงมีชองทางการจําหนาย

สินคาออนไลน ทั้งนี้ธุรกิจ Dean & DeLuca จะนํามาซ่ึงแหลงรายไดที่มีความผันผวนนอยกวาแกธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ

สรางรายไดที่ ม่ันคงอยางตอเนื่อง และยังชวยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่เปยม

ความสามารถ ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานของพนักงานในบริษัทฯ 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอย 24 บริษัท ไดแก บริษัท วาย แอล พี จํากัด (YLP) บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด (PRE) 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด (PACE 1) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด (PACE 2) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด (PACE 3) 

บริษัทเพซ คันทร่ี คลับ จํากัด (PCC) และบริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด (PFR)  กลุมบริษัท Dean & DeLuca, Inc. อีก

จํานวน 17 บริษัท  

แผนภูมิโครงสรางของบริษัทฯ และ บริษัทยอย เปนดังนี้ 

 

 
หมายเหตุ : 
- ไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี เปนบริษัทสัญชาติอิสราเอลและจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอิสราเอล เปนบริษัทในกลุมบริษัท อินดัสเทรียล บิล

ด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (ไอบีซี) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล 

- บริษัท ไอดีเจ โฮลด้ิงส จํากัด เปนบริษัทสัญชาติไทยและจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเพื่อรวมทนุในโครงการมหานคร 

- ความเปนเจาของทั้งทางตรงและทางออมเทากับ 34% + (50% x 67.6751%) = 67.84% เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีการโอนหุนตาม

สัญญาออปช่ัน 
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ปจจุบัน บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีโครงการอสังหาริมทรัพยที่กําลังพัฒนาและพัฒนาเสร็จส้ินแลวอยูระหวางการขายรวม 

5 โครงการ ประกอบดวย โครงการไฟคัส เลน โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการมหานคร โครงการมหาสมุทร หัว

หิน และ โครงการนิมิต 

13.2 รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และ ผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 

ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1 นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ  

2 นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3 นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

4 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

5 นายธีระ วยากรณวิจิตร กรรมการ 

6 นายพรสัณห พัฒนสิน กรรมการ 

7 นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9 นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1 นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2 นายพรสัณห พัฒนสิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

3 นายทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

4 นายบายานี ลอรายา ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

5 นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาที่สายการเงิน 

หมายเหตุ:  

ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การ

กําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 
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รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.  2535 (ตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพัก

การโอนหุนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือ
หุน 

1 นายสรพจน เตชะไกรศรี 1,105,312,550 53.81 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 102,000,000 4.97 

3 นายเศกสรร เศรษฐสกล 59,300,000 2.89 

4 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 

53,485,000 2.60 

5 นายณฤทธิ์ เจียอาภา 39,685,600 1.93 

6 ROSALIND DEVELOPMENT LTD. 38,000,000 1.85 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 37,836,600 1.84 

8 นายปฐมภพ ชื่นพาณิชยกิจ 26,500,000 1.29 

9 นายวุฒิศักด์ิ ล่ิมพานิช 25,671,800 1.25 

10 นายโชติพล เตชะไกรศรี 24,000,100 1.17 

 

13.3 รายการระหวางกัน  

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางกลุมบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน (ไมรวมรายการระหวางบริษัทฯ กับ

บริษัทยอย) ตามงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว มีดังนี้ 

 
 

    (พันบาท)  

 ความสัมพันธ  นโยบายการกําหนดราคา  2557   

       
รายไดจากการขาย       

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามสัญญา  253  

       
รายไดคาเชาและคาบริการ       

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามสัญญา  24,812  

บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามสัญญา  12,486  

รวม     37,298  
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    (พันบาท)  

 ความสัมพันธ  นโยบายการกําหนดราคา  2557   

       
รายไดเครื่องหมายการคาและช่ือทางการ
คา 

      

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามสัญญา  691  

 

รายไดอ่ืน       

คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ ผูถือหุน  ตามสัญญา  951  
       
ดอกเบ้ียจาย (รวมอยูในโครงการ
อสังหาริมทรัพย 

      

ระหวางการพัฒนาเพ่ือขาย งานระหวาง
กอสราง 

    
 

 

และตนทุนทางการเงิน)       

IBC Thailand Ltd. ผูถือหุน  รอยละ 7.5 ตอป  92,160  

       
คาใชจายอ่ืน       

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามที่ตกลงรวมกัน   1,733   

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามที่ตกลงรวมกัน  514  

บริษัท เฟยรซ พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามที่ตกลงรวมกัน   307   

บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน  ตามที่ตกลงรวมกัน   312   

รวม     2,866  

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว มีดังนี้ 

  2557 

(พันบาท) 

   

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคาที่ยังไมเรียกเก็บ   

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด   29,562  

บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด   13,389  

รวม   42,951  
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  2557 

(พันบาท) 

ลูกหนี้อ่ืน   

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด  566 

   

เงินจายลวงหนาคาที่ดิน   

บริษัท ชินคารา พร็อพเพอรต้ี จํากัด  180,000 

   
เจาหนี้อ่ืนบริษัทที่เกี่ยวของกนั   
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด   466  

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด   840  

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด   86  

บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด   151  

รวม   1,543  

เงินรับลวงหนาจากลูกคา   

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี (ผูถือหุน)   327  

คุณยุพา เตชะไกรศรี (บุคคลที่เก่ียวของกัน)  13,200 

คุณโชติพล เตชะไกรศรี (ผูถือหุน)   9,000  

คุณสรพจน เตชะไกรศรี (ผูถือหุน)   6,000  

คุณจุมพล เตชะไกรศรี (ผูถือหุน)   4,827 

บริษัท ไดนาสต้ี แอพพาเรล จํากัด (กรรมการรวมกัน)   327  

รวม   33,681  

เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน   

และดอกเบ้ียคางจาย   

เงินกูยืมจากผูถือหุนของกลุมบริษัทเพซ   1,228,800  

ดอกเบี้ยคางจาย   1,184,201  

รวม   2,413,001  

 

13.4 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบัน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

ตารางสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบ 3 ป ที่ผานมา ตามงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
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งบแสดงฐานะการเงิน

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 134.65 3.4% 1,039.28 12.1% 519.03 2.7%
เงินลงทนุระยะส้ัน -                  -            -                    -            518.90 2.7%
เงินฝากออมทรัพยทีม่ีขอจํากดัในการใช -                  -            -                    -            67.11 0.3%
ลกูหนี้การคา - สุทธิ 0.33 0.0% 15.96 0.2% 76.23 0.4%
ลกูหนี้ทียั่งไมเรียกเกบ็จากบริษัททีเ่กีย่วของกนั -                  -            -                    -            -                      -            
สินคาคงเหลอื 307.23 7.7% 144.32 1.7% 297.11 1.5%
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย -                  -            278.48 3.2% 5,565.47 28.9%
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง -                  -            -                    -            386.45 2.0%
ลกูหนี้อ่ืนบริษัทยอยและบริษัททีเ่กีย่วของกนั 1.48 0.0% 0.71 0.0% 0.57 0.0%
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคนื 8.28 0.2% 38.73 0.5% 87.29 0.5%
สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 13.83 0.3% 19.79 0.2% 65.02 0.3%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 465.80 11.7% 1,537.27 17.9% 7,583.19 39.4%
สินทรัพยไมหมุนเวียน -            -            -            
เงินลงทนุในหลกัทรัพยเผ่ือขาย - มูลคายุตธิรรม 0.00 -            -                    -            -                      -            
เงินลงทนุในหุนทนุของบริษัทยอย - ราคาทนุ 0.00 -            -                    -            -                      -            
เงินฝากออมทรัพยทีม่ีขอจํากดัในการใช 61.10 1.5% -                    -            -                      -            
เงินฝากกระแสรายวนัทีมี่ขอจํากดัในการใช 0.00 -            -                    -            7.56 0.0%
เงินมัดจําเพื่อซ้ือสินทรัพย 0.00 -            -                    -            318.91 1.7%
ดอกเบีย้คางรับจากบริษัทยอย 138.57 3.5% -                    -            -                      -            
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 832.13 21.0% -                    -            -                      -            
เงินจายลวงหนาคาทีด่นิ 52.14 1.3% -                    -            -                      -            
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย 6.26 0.2% -                    -            -                      -            
คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูรอการตดับญัชี 19.15 0.5% -                    -            -                      -            
สิทธิการเชาทีด่นิ - สุทธิ 1,052.62 26.5% 2,083.80 24.3% -                      -            
ทีด่นิ 0.00 -            579.56 6.8% 1,493.17 7.8%
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาทีด่นิ 51.37 1.3% -                    -            211.00 1.1%
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง 128.25 3.2% 231.93 2.7% 123.84 0.6%
งานระหวางกอสราง 928.59 23.4% 3,093.36 36.1% 1,959.77 10.2%
หนวยในอาคารชดุพักอาศัยและอุปกรณใหเชา - สุทธิ 26.18 0.7% -                    -            -            
สวนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงหองชดุตวัอยางและอุปกรณ - สุทธิ 101.65 2.6% 144.03 1.7% 343.53 1.8%
สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ 0.00 -            141.82 1.7% 1,016.92 5.3%
สินทรัพยไมมีตวัตน - สุทธิ 0.00 -            -                    -            2,425.67 12.6%
คาความนิยม - สุทธิ 0.00 -            501.82 5.9% 3,397.88 17.7%
สินทรัพยเงินไดรอการตดับญัช ี 106.62 2.7% 259.63 3.0% 345.08 1.8%
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน 1.32 0.0% 3.33 0.0% 10.16 0.1%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,505.97 88.3% 7,039.29 82.1% 11,653.51 60.6%
รวมสินทรัพย 3,971.76 100.0% 8,576.57 100.0% 19,236.70 100.0%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม" 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชธีนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 14.92 0.4% 244.86 2.9% 1,362.93 7.1%
เงินกูยืมระยะส้ัน -                  -            323.50 3.8% 1,165.30 6.1%
เจาหนี้การคา 89.71 2.3% 201.71 2.4% 714.22 3.7%
เจาหนี้คาซ้ือทีด่นิ -                  -            -                    -            110.41 0.6%
เจาหนี้อ่ืนบริษัททีเ่ ก่ียวของกัน 0.44 0.0% 0.59 0.0% 1.54 0.0%
เจาหนี้อ่ืน 4.70 0.1% 2.64 0.0% 3.51 0.0%
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึ่งกําหนดชําระในหนึ่งป 34.38 0.9% -                    0.0% 1,845.52 9.6%
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1.12 0.0% 1.84 0.0% 3.57 0.0%
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 67.91 1.7% 58.80 0.7% 2,055.07 10.7%
เงินกูยืมระยะส้ันจากผูถือหุนและดอกเบีย้คางจาย 532.18 13.4% -                    -            -                      -            
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย -                  -            -                    -            -                      -            
ภาษีเงินไดคางจาย 39.90 1.0% 3.33 0.0% 0.23 0.0%
เจาหนี้เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 7.04 0.2% 20.71 0.2% 21.90 0.1%
สวนของรายไดรอตดับญัชทีีจ่ะรับรูภายในหนึ่งป -                  -            -                    -            74.06 0.4%
คาใชจายคางจาย 19.20 0.5% 11.98 0.1% 172.69 0.9%
คากอสรางคางจาย 47.08 1.2% 29.40 0.3% 20.13 0.1%
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 3.91 0.1% 12.77 0.1% 116.04 0.6%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 862.47 21.7% 912.12 10.6% 7,667.13 39.9%
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินมัดจํารับจากลูกคา 368.29 9.3% 1,471.33 17.2% 8.13 0.0%
เจาหนี้เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 1.68 0.0% 19.22 0.2% 39.18 0.2%
คาเผ่ือผลเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากคดฟีองรอง 9.53 0.2% 9.65 0.1% -                      -            
เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุนและดอกเบีย้คางจาย 1,488.65 37.5% 2,320.84 27.1% 2,413.00 12.5%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 340.94 8.6% 1,685.52 19.7% 3,686.03 19.2%
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 5.10 0.1% 7.58 0.1% 8.73 0.0%
หุนกู - สุทธิ -                  -            -                    -            2,971.84 15.4%
รายไดรอตดับญัช ี- สุทธิ -                  -            -                    -            114.61 0.6%
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี- สุทธิ -                  -            -                    -            665.88 3.5%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1.90 0.0% 2.58 0.0% 5.49 0.0%
หนี้สินไมหมุนเวยีนอ่ืน -                  -            -                    -            0.81 0.0%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,216.07 55.8% 5,516.71 64.3% 9,913.70 51.5%
รวมหนี้สิน 3,078.54 77.5% 6,428.83 75.0% 17,580.84 91.4%
สวนของผูถือหุน
ทนุเรือนหุน
- ทนุจดทะเบยีน (หุนสามัญ 2,054,265,670 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 2,054.27 51.7% 2,054.27 24.0% 2,054.27 10.7%
- ทนุทีอ่อกและชําระแลว (หุนสามัญ 2,054,265,670 หุน ในป 2556 -            -            -            

และ 1,454,265,670 หุน ในป 2555 หุนละ 1 บาท) 1,454.27 36.6% 2,054.27 24.0% 2,054.27 10.7%
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 0.00 -            1,431.06 16.7% 1,431.06 7.4%
สวนต่ํากวาทนุจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคมุเดยีวกัน -753.78 -19.0% -61.37 -0.7% -61.37 -0.3%
สวนเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพย เผ่ือขาย - สุทธิ -                  -            -                    -            9.63 0.1%
กําไร (ขาดทนุ) สะสม -            -            -            
- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 6.96 0.2% 15.64 0.2% 15.64 0.1%
- ยังไมไดจัดสรร (ขาดทนุสะสม) 185.78 4.7% -689.54 -8.0% -1,068.32 -5.6%
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 893.22 22.5% 2,750.05 32.1% 2,380.91 12.4%
สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ -                  -            -602.31 -7.0% -725.04 -3.8%
สวนของผูถือหุน - สุทธิ 893.22 22.5% 2,147.74 25.0% 1,655.87 8.6%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,971.76 100.0% 8,576.57 100.0% 19,236.70 100.0%

"ปรับปรุงใหม" 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ

รายได
รายไดจากการขายหนวยในอาคารชดุพักอาศัยและเฟอรนิเจอร 938.95 86.2% 287.42 83.3% 34.00 5.6%
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ -                    -       -                    -        468.58 77.1%
รายไดคาเชาและคาบริการ 1.90 0.2% 3.87 1.1% 39.29 6.5%
ดอกเบีย้รับ 104.36 9.6% 32.25 9.3% 3.76 0.6%
เงินปนผลรับ -                    -       -                    -        -                    -       
กําไรจากการจําหนายทีด่นิถือไวเพื่อขาย -                    -       -                    -        30.59 5.0%
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ 0.47 0.00     -                    -        4.40 0.7%
รายไดคาธรรมเนียมบริหาร 30.00 2.8% 15.00 4.3% -                    -       
รายไดอ่ืน 13.23 1.2% 6.55 1.9% 27.01 4.4%
รวมรายได 1,088.90 100.0% 345.09 100.0% 607.63 100.0%
คาใชจาย
ตนทนุขายหนวยในอาคารชดุพักอาศัยและเฟอรนิเจอร 656.06 60.2% 188.12 54.5% 23.60 3.9%
ตนทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ -                    -       -                    0.0% 243.69 40.1%
ตนทนุคาเชาและคาบริการ -                    -       -                    0.0% 64.77 10.7%
คาใชจายในการขาย 65.73 6.0% 186.61 54.1% 304.63 50.1%
คาใชจายในการบริหาร 121.94 11.2% 118.95 34.5% 305.19 50.2%
คาตอบแทนผูบริหาร 25.57 2.3% 28.17 8.2% 44.26 7.3%
ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ -                    -       0.93 0.3% -                    -       
รวมคาใชจาย 869.29 79.8% 522.79 151.5% 986.16 162.3%
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 219.61 20.2% -177.70 -51.5% -378.53 -62.3%
ตนทนุทางการเงิน -119.19 -10.9% -97.56 -28.3% -207.83 -34.2%
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 100.42 9.2% -275.27 -79.8% -586.36 -96.5%
ขาดทนุจากการกลับรายการสวนต่ํากวาทนุจากการรวมธุรกิจ

-                    -       -584.05 -169.2% -                    -       
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 100.42 9.2% -859.32 -249.0% -586.36 -96.5%
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได -58.86 -5.4% 18.27 5.3% 84.85 14.0%
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 41.56 3.8% -841.04 -243.7% -501.50 -82.5%
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                    -       -                    -        9.63 1.6%
กลับรายการกําไรทียั่งไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทนุ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 -       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 41.56 3.8% -841.04 -243.7% -491.87 -80.9%
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 41.56 -795.37 -378.77
สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ -                    -45.67 -122.73

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 41.56 -795.37 -369.15
สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 0.00 -45.67 -122.73

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 0.03                  (0.47)                 (0.18)                 
จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 1,454,265,670  1,705,772,519  2,054,265,670  

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ภายใตการควบคมุเดยีวกัน - สุทธิ
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  งบการเงินรวม  

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรม

ดําเนินงาน 

477.3 (369.1) (808.5) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (472.8) (719.5) (8,138.5) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (148.4) 1,993.2 8,429.4 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

- สุทธิ 

(144.0) 904.6 (520.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 278.6 134.6 1,039.3 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ิน
งวด 

134.6 1,039.3 519.0 

 

คําอธิบายผลการดําเนนิงานโดยสรุป 

ในป 2555 บริษัทฯ รับรูรายไดจากโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน จํานวน 938.9 ลานบาท และมี

รายไดอื่นจํานวน 150.0 ลานบาท รวมเปนรายไดทั้งหมด 1,088.9 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 28.2 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร

สุทธิรอยละ 2.6 ของรายไดรวม 

ในป 2556 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอรจากโครงการศาลาแดง เรสซิเดน

เซส และโครงการไฟคัส เลน รวม จํานวน 287.4 ลานบาท และมีรายไดอื่นจํานวน 57.7 ลานบาท รวมเปนรายไดทั้งหมด 

345.1 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 841.0 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 243.7 ของรายไดรวม ซึ่งขาดทุนสุทธิ

จํานวน 841.0 ลานบาท ดังกลาวเปนการแบงปนผลขาดทุนสุทธิสําหรับสวนท่ีเปนของบริษัทฯ จํานวน 795.4 ลานบาท 

และขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 45.6 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนสําหรับสวนตํ่า

กวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันโดยเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ภายหลัง

จากการซื้อหุนและรับโอนหนี้ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน (บริษัทยอยในปจจุบัน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เปนประมาณ 68% 

ทําใหบริษัทฯ ตองรับรูขาดทุนจากการกลับรายการสวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน - สุทธิ 

จํานวน 584.1 ลานบาท อยางไรก็ตามรายการสวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจ เดิมเคยบันทึกไวในสวนของเจาของต้ังแต

ป 2554 คร้ังนี้เปนเพียงการรับรูรายการดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทานั้น ดังนั้นรายการพิเศษดังกลาวจึงมิใช

ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมิไดทําใหสวนของผูถือหุนรวมลดลงแตประการใด 
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ในป 2557 บริษัทฯ ไดขายหองชุดเพื่อพักอาศัย เดอะริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ

มหานคร และไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายแลว 129 ยูนิต คิดเปนรอยละ 54.36 ของพื้นที่โครงการ โดยคาดวาจะโอน

กรรมสิทธิ์บางสวนใหแกผูซื้อไดต้ังแตกลางป 2558 โดยบริษัทฯ มียอดขายของโครงการเดอะริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 

บางกอก จํานวน 7,126.74 ลานบาท แตยังไมสามารถรับรูรายไดจนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธิหองชุดเพื่อพักอาศัย 

ในขณะท่ีโครงการมหาสมุทรจะเร่ิมเปดขายในชวงคร่ึงแรกของป 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะรับรูรายไดจากการขายหอง

ชุดเพื่อพักอาศัยของโครงการ เดอะริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก บางสวน และสวนของวิลลาที่เปนที่พักอาศัยของ

โครงการมหาสมุทร เม่ืองานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาและพรอมจะโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ โดยคาดวาจะแลวเสร็จ

และพรอมโอนกรรมสิทธิ์ประมาณปลายป 2558 และปลายป 2559 ตามลําดับ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดขายหองชุดเพื่อพัก

อาศัยโครงการไฟคัส เลน จํานวน 1 ยูนิต และมีรายไดคาเชา และคาบริการจํานวน 39.3 ลานบาท สวนใหญมาจากพื้นที่

ใหเชาในอาคารมหานคร คิวบ รวมทั้งบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมกูรเมตของ Dean & DeLuca คิดเปน

สัดสวนตามระยะเวลาเขาซ้ือธุรกิจเปนจํานวน 468.6 ลานบาท และในป 2558 เปนตนไป บริษัทฯ คาดวาธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมกูรเมตของ Dean & DeLuca จะสรางรายไดหลักและมีการเติบโตระยะยาว ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน

จํานวน 247.8 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 48.0 แบงเปนกําไรขั้นตนจากการขายโครงการไฟคัส เลน จํานวน 

10.4 ลานบาท และกําไรขั้นตนจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตของ Dean & DeLuca จํานวน 224.9 ลานบาท สงผล

ใหบริษัทฯ มีการดําเนินงานกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินไดเปนผลขาดทุนจํานวน 378.5 ลานบาท และมีผลขาดทุน

ประจําปรวมทั้งส้ิน 501.5 ลานบาท ลดลง 339.5 ลานบาทจากปกอน  

13.4 ขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถามี) 

-ไมมี- 

14. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

โปรดดูรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

15. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายเปนผูมอบฉันทะจากผูถือ
หุน 

โปรดดูแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 


