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ค าย่อ 
กลต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ตร. ตาราง 
ตร.ม. ตารางเมตร 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ลบ. ลา้นบาท 
B2B การขายผลติภณัฑ ์D&D ใหก้บัโรงแรม 
CAPM วธิคี านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในสว่นของผูถ้อืหุน้ (Capital Asset Pricing Model) 
CBD เขตการคา้และธรุกจิ 
CBRE บรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
D&D Brands, Inc บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ แบรนด ์องิค ์
D&D Inc บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ องิค ์
D&D Thailand บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DCF การประเมนิมลูคา่โดยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) 
IFA, ทีป่รกึษาทางการเงนิ,    
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั 

EBIT ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี(Earnings before Interest and Tax) 
EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (Earnings before Interest, 

Tax, Depreciation and Amortization) 
FPH Fourteen Points Holdings 
GP Basis การคดิค่าเช่าจากยอดขาย 
IBC บรษิทั ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ีจ ากดั 
IDJ บรษิทั ไอดเีจ โฮลดิง้ จ ากดั 
Loss carried forward ขาดทุนสะสมทีส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษไีด้ 
MVIC  มลูคา่ตลาดรวม (Market Value of Invested Capital) 
N/A ไมม่ขีอ้มลู หรอื ไมส่ามารถค านวณ ได ้(Not available or Not applicable) 
NCA National Coffee Association 
NTA สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 
PACE, บรษิทัฯ บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
PACE-1 บรษิทั เพซ โปรเจค็ วนั จ ากดั 
PACE-2 บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทู จ ากดั 
PACE-3 บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทร ีจ ากดั 
PCC บรษิทั เพซ คนัทรี ่คลบั จ ากดั 
PFR บรษิทัเพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั 
PRE บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
TBMA สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
SSSG การเตบิโตของรายไดจ้ากสาขาเดมิ 
WACC Weighted Average Cost of Capital หรอื อตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  
YLP บรษิทั วาย แอล พ ีจ ากดั 
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ที ่ FAS 016/2015 
 
วนัที ่31 มนีาคม 2558 
 
เรือ่ง ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั เพซ ดีเวลลอปเม้นท ์

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้น  
 บริษทั เพซ ดีเวลลอปเม้นท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เพซ ดเีวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
(“บรษิทัฯ” หรอื “PACE”) ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาซือ้หุน้ทัง้หมด
และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้นบรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (“D&D Thailand”) จากคุณสรพจน์ เต
ชะไกรศร ี รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 240 ลา้นบาท  
 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นไดม้าซึ่งกจิการทัง้หมดของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิัทฯ ตามมาตรา 107(2) 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และเขา้ขา่ยเป็นรายการเกีย่วโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 
สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (รวม
เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์เรื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ”) เนื่องจากคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน PACE จงึเขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมขีนาดของ
รายการสงูกว่า 20 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิรวมของ PACE ณ 31 ธนัวาคม 2557 ทัง้นี้ ไม่สามารถค านวณขนาด
ของรายการตามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ (“NTA”) ของ PACE และ
บรษิทัย่อยได ้เนื่องจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 NTA ของ PACE และบรษิทัย่อยมมีูลค่าเป็นลบ) และดงันัน้ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั PACE จะตอ้งขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี อกีทัง้ในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  PACE ต้องจดัใหม้ทีี่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และความ เหมาะสมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของ PACE  ดงันัน้ PACE จงึแต่งตัง้บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา 
จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาทางการเงนิ” หรอื “IFA”) เพื่อใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของ PACE เกีย่วกบั
การเขา้ท ารายการดงักล่าว  
 
อน่ึง รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้  โดยตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า 
ขอ้มูล สมมตฐิาน และเอกสารทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจาก PACE, D&D Thailand และบรษิทัย่อยของ PACE (ตาม
เอกสารแนบ 1) รวมถงึ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าว เป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัภายหลงัจากทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัขอ้มลู ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไม่สามารถรบัรอง
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หรอืรบัประกนัความถูกตอ้ง หรอืความสมบรูณ์ครบถว้นของขอ้มลูทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจาก PACE, D&D Thailand 
และบรษิทัย่อยของ PACE รวมถงึ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าว และ/หรอืแหล่งขอ้มลูอื่นๆ  
 
ในการจดัท ารายงานความเหน็ฉบบันี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิได้วเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดร้บัจาก PACE, D&D Thailand และ
บรษิัทย่อยของ PACE (ตามเอกสารแนบ 1) รวมถึง ขอ้มูลสภาพเศรษฐกจิของประเทศในปจัจุบนัและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต จากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีน่่าเชื่อถอืขณะจดัท ารายงานเท่านัน้ ดงันัน้ หากปจัจยัและสมมตฐิานดงักล่าวมี
การเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญั อาจสง่ผลกระทบต่อรายงานการใหค้วามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิในครัง้นี้ ซึง่อาจ
รวมถงึผลกระทบต่อราคาหุน้ หรอืราคาสนิทรพัยท์ี ่PACE จะเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคาหุน้ หรอืราคา
สนิทรพัยท์ี ่PACE จะเขา้ท ารายการตามรายงานฉบบันี้  
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บทสรปุผูบ้ริหาร   

ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ PACE ไดม้มีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาซือ้หุน้ทัง้หมดและรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand จากคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ี
รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 240 บาท โดยมรีายละเอยีดการเขา้ซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูด้งันี้ 
-   เขา้ซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) ในราคาหุน้ละ 79 บาท หรอืคดิเป็นมลูค่ารวม 79 ลา้นบาท 
-   รบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู้ จ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 

ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่
เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) 

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนในการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะมาจากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 64,690,027 หุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 3.71 บาท (ราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การตดิต่อกนัก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาการเขา้ท ารายการดงักล่าว)  
 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นไดม้าซึ่งกจิการทัง้หมดของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิัทฯ ตามมาตรา 107(2) 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และเขา้ขา่ยเป็นรายการเกีย่วโยงกนัตาม 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน PACE จงึเขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมขีนาดของรายการสงูกว่า 
20 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิรวมของ PACE ณ 31 ธนัวาคม 2557 ทัง้นี้ ไม่สามารถค านวณขนาดของรายการตาม
เกณฑร์ายการที่เกีย่วโยงกนัโดยเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ (“NTA”) ของ PACE และบรษิัทย่อยได ้
เน่ืองจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 NTA ของ PACE และบรษิทัย่อยมมีลูค่าเป็นลบ) ดงันัน้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยเ์รื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั PACE จะตอ้งขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ซึง่ต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงอนุมตัไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  
 
ทัง้นี้ PACE จงึแต่งตัง้บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อใหค้วามเหน็
ต่อผูถ้อืหุน้ของ PACE เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 
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ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ PACE เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยสรุป
ดงันี้  
 
1) ความสมเหตสุมผลของรายการ  

 

• เน่ืองจาก PACE เลง็เหน็ถงึโอกาสและมแีผนขยายการลงทุนในธุรกจิดา้นรา้นอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย และ
มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9998 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของ D&D Thailand เพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งอ านาจควบคุมและบรหิารธุรกจิในส่วนของประเทศไทย ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท ารายการดงักล่าวกบั
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั อนัได้แก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อให้ไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมใน D&D 
Thailand ตามเป้าประสงค ์  

• จากการที ่PACE เขา้ซือ้กจิการของ บรษิทั ดนี แอน์ เดลูกา้ องิค ์(“D&D Inc”)  เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2557 ส่งผลให้
บรษิทัฯ D&D Inc และ D&D Thailand เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งใน
เรื่องของรายการที่เกี่ยวโยงกนั การเข้าท ารายการฯในครัง้นี้จะท าให้ PACE มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จในการ
ด าเนินงานในประเทศไทย สง่ผลใหก้ารบรหิารงานมคีวามคล่องตวัและประสทิธภิาพสงูขึน้ 

• ตามลกัษณะโครงสรา้งองคก์รในปจัจุบนั ทัง้ D&D Inc ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ PACE และ D&D Thailand มผีูถ้อืหุน้
ใหญ่และกรรมการบรษิทัร่วมกนั การปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่โดยม ีPACE เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของทัง้ D&D Inc และ 
D&D Thailand จะสง่ผลใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้และการบรหิารงานภายในกลุ่มบรษิทัของ PACE มคีวามชดัเจน ช่วย
ลดรายการทางการคา้ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และลดโอกาสทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ในอนาคต อกีทัง้ยงัสามารถประสานประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) ในเรื่องการจดัซื้อ
วตัถุดบิและสนิคา้ สง่ผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยของทัง้ D&D Inc และ D&D Thailand ลดลงอกีดว้ย  

• PACE จะสามารถสร้างรายได้จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ในระยะยาวด้วยการเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย
โดยตรง แทนทีจ่ะไดร้บัแค่เพยีงค่าธรรมเนียมจากการใชส้ทิธจิาก D&D Thailand ทัง้ยงัมโีอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้
ของ Dean & Deluca ผ่านกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี เวยีดนาม และ
มาเก๊า  

• PACE จะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่และผลตอบแทนที่ดขี ึน้ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิม่มูลค่าจากการ
ประสานประโยชน์ทางธุรกจิ (Business synergy) ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด โอกาสในการขยายฐานลูกคา้ 
และผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย  

• อย่างไรกต็าม การที ่PACE จะด าเนินการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนทัง้สิน้ 64,690,027 หุน้ เสนอขายแก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) เพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในครัง้นี้ จะท าให ้PACE มจี านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีน
และเรยีกช าระแลว้เพิม่ขึน้จาก 2,596,988,170 หุน้ (นับรวมหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 542,722,500 หุน้ ทีอ่อกใหแ้ก่ 
IBC และ IDJ เพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งทรพัย์สนิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 มกราคม 2558) เป็น 
2,661,678,197 หุน้ ส่งผลใหเ้กดิการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) ในอตัรารอ้ยละ 
2.43  

• การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะส่งผลใหอ้ตัราก าไรต่อหุน้ (Earning per share) ของ PACE ลดลงในเบือ้งต้น 
อย่างไรกต็าม PACE คาดว่า ดว้ยการขยายงานและบรหิาร D&D Thailand ในประเทศไทยโดยตรง จะส่งผลใหบ้รษิทั
ฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินงานและผลตอบแทนทีส่งูขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  
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• หากพจิารณาดา้นความเสีย่ง การลงทุนใน D&D Thailand ถอืเป็นการลงทุนในระยะยาวซึง่อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทน
ในทนัท ีและมคีวามเสีย่งหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบต่องบการเงนิ
รวมของ PACE ทีต่อ้งน างบการเงนิของ D&D Thailand มารวม (Consolidate)  

• อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลต่างๆ ขา้งต้น ที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่า  การเขา้ท ารายการครัง้นี้มี
ความสมเหตุสมผลและสง่ผลดกีบัผูถ้อืหุน้ของ PACE มากกว่าผลเสยี  
 

2) ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 
 
ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของส่วนทุนของ D&D Thailand โดยใชว้ธิกีารต่างๆ อนัไดแ้ก่ วธิี
มลูค่าหุน้ตามบญัช ีวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัช ีวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ และวธิสี่วนลด
กระแสเงนิสด 
 
จากการที ่D&D Thailand ไดม้กีารลงทุนเพื่อขยายสาขาและท าการตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ส่งผล D&D Thailand มผีลขาดทุนสุทธจิากการด าเนินงาน และส่วนทุนตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2557 มมีูลค่า
เป็นลบ ฉะนัน้ จงึไม่สามารถค านวณหามลูค่าหุน้ของ D&D Thailand โดยวธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ีวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อ
มลูค่าตามบญัช ีและวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ได ้ 
 
ทีป่รกึษาจงึมคีวามเหน็ว่า วธิสี่วนลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นวธิทีี่สะท้อนผลการด าเนินงานในอนาคตของ D&D Thailand 
เป็นวธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมในการประเมนิมูลค่าส่วนทุนของ D&D Thailand โดยมูลค่าทีป่ระเมนิไดด้ว้ยวธิดีงักล่าวอยู่
ระหว่าง 68 – 89 ลา้นบาท นอกเหนือจากนี้ PACE ยงัจะไดร้บัโอนสทิธใินการรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand จาก คุณ 
สรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 
D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีาร
คดิดอกเบีย้) อกีดว้ย ซึง่รวมแลว้รายการทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจะมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในช่วง 229 - 250 ลา้นบาท   
 
ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่า ราคาเสนอซือ้ 240 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีเ่หมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงมูลค่า
ยุตธิรรมกล่าว 
 
3) ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกเป็นส่ิงตอบแทน 

ในการประเมนิมูลค่าหุน้ของ PACE ทีป่รกึษาทางการเงนิไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ (1) วธิมีูลค่าหุน้ตาม
บญัช ี(2) วธิรีาคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (3) วธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยใชว้ธิอีตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมลูค่าของสว่นผูถ้อืหุน้ และวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ และ (4) วธิรีวมส่วนของกจิการ โดย
ผลการประเมนิมลูค่าหุน้ของ PACE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ในแต่ละวธิสีามารถสรุปไดด้งันี้ 
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จากการพจิารณาความเหมาะสมของมลูค่าสิง่ตอบแทนดว้ยวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่า วธิรีวมส่วน
ของกจิการเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูค่าหุน้ PACE ซึง่ออกเป็นสิง่ตอบแทนในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยจะ
ไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้ PACE ที ่3.42 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ ราคาเสนอขายของหุน้ทีอ่อกเป็นสิง่ตอบแทนที ่3.71 บาทต่อ
หุน้นัน้มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากสงูกว่าราคายุตธิรรมจากการประเมนิโดยวธิรีวมสว่นกจิการดงักล่าว 

 
4) สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงิน 
 
จากการพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
นัน้ มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นราคาทีเ่หมาะสม ซึง่คาดว่าจะส่งผลดต่ีอผูถ้อืหุน้ของ PACE มากกว่าผลเสยี ดงันัน้ ผูถ้อื
หุน้ควรลงมตอินุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว  
 
อย่างไรกต็าม การพจิารณาลงมตอินุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ของ PACE ควรพจิารณาขอ้มูล
และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิไดน้ าเสนอในรายงานฉบบันี้ และศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ที่
แนบมากบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ซึง่การพจิารณาลงมตอินุมตักิารเขา้ท ารายการใดๆ ใน
ครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั   
  

ราคาเสนอขาย(*) สูงกว่า/ต า่กว่า

(ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น) ราคาเสนอขาย

1. วธิมีลูคา่หุ้นตามบญัชี 2,380.91 1.16 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 69

2. วธิมีลูคา่ตามตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 6,922.88 - 7,847.29 3.37 - 3.82 3.71 อยู่ระหวา่งชว่งราคาประเมนิ

3. วธิเีปรียบเทยีบกบักลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั

3.1 วธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (P/BV) 3,894.35 - 3,987.41 1.90 - 1.94 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 48 - 49

3.2 วธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้น (P/E) n/a n/a 3.71 n/a

4. วธิรีวมส่วนของกจิการ 8,892.80 3.42 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 8

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณราคาประเมนิต่อหุน้
วธิีที ่1 - 3: 2,054.27 ลา้นหุน้ (จ านวนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557)
วธิี่ที ่4:  2,596.99 ลา้นหุน้ (จ านวนหุน้ภายหลงัจากการซื้อหุน้และโอนสทิธิการรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบี้ยคา้งช าระจาก IBC และ การซื้อหุน้จาก IDJ ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ณ วนัที ่8 มกราคม 2558)

ราคาประเมินโดย IFA
วิธีการประเมินมลูค่าหุ้น

หมายเหตุ: (*) ราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ กอ่นวนัที ่13 มนีาคม 2558



 

  หน้า 9 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูกลุ่มบริษทั เพซ ดีเวลลอปเม้นท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลบริษทั เพซ ดีเวลลอปเม้นท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
1.1.1 ประวติัความเป็นมา และการพฒันาท่ีส าคญั 

บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PACE” หรอื “บรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อขาย เพื่อใหเ้ช่าและ/หรอืใหบ้รกิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,054 ลา้นบาท โดย
ช าระเตม็มลูค่าแลว้จ านวน 2,054 ลา้นบาท ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่87/2 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีัน่สเ์พลส ชัน้ 45 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดผูบ้รโิภคระดบัไฮเอนด ์และได้มพีฒันาการทีส่ าคญัซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

ปี รายละเอียดพฒันาการท่ีส าคญั 
2546 -  1 กนัยายน 2546 บรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้ ภายใตช้ื่อ “บรษิทั ชนิคารา่ จ ากดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูคา่แลว้ 2 

ลา้นบาท 
  -  6 พฤศจกิายน 2546 นายสรพจน์ เตชะไกรศร ีไดเ้ขา้มาซือ้หุน้ และท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยช าระเตม็มลูคา่

เป็นเงนิ 10 ลา้นบาท 
2547 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ท าการพฒันาโครงการไฟคสั เลน (Ficus Lane) ซึง่ถอืเป็นโครงการแรกของบรษิทัฯ 
2550 -  จดัตัง้บรษิทั วาย แอล พ ีจ ากดั ("YLP") ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูคา่แล้ว 50 ลา้นบาท เพื่อพฒันาโครงการ

ภายใตช้ื่อ ศาลาแดง เรสซเิดนเซส (Saladaeng Residences) 
  -  จดัตัง้ บรษิทั เพซ โปรเจค็ วนั จ ากดั ("PACE-1") ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูคา่แล้ว 10 ลา้นบาท เพื่อ

พฒันาโครงการ มหานคร ซึง่เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 
2551 บรษิทั ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ีจ ากดั ("IBC") และ บรษิทั ไอดเีจ โฮลดิง้ จ ากดั ("IDJ") เขา้รว่มถอืหุน้ในโครงการ

มหานครโดยการซือ้หุน้บางส่วนของนายสรพจน์ในโครงการมหานคร และเพื่อประโยชน์ทัง้ในดา้นบรหิารจดัการและ
ในดา้นบญัช ีโครงการมหานคร จงึไดท้ าการปรบัปรงุโครงสรา้งใหม่ โดยจดัตัง้เป็นกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่วีตัถุประสงคใ์น
การจดัการธุรกจิแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนัใน โครงการมหานคร สรปุไดด้งัน้ี 

  •  ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีน PACE-1 เป็น 200 ลา้นบาทช าระเตม็มลูคา่แล้ว เพื่อประกอบธรุกจิโรงแรมบางกอก
เอดชิัน่ (Bangkok Edition Hotel) 

  •  จดัตัง้ บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทู จ ากดั ("PACE-2") ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูคา่แล้ว 200 ลา้นบาท เพื่อ
ประกอบธุรกจิพฒันาอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่าระยะยาว ภายใตช้ื่อ เดอะ รทิซ์-คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก 
(The Ritz-Carlton Residences Bangkok) 

  •  จดัตัง้ บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทร ีจ ากดั ("PACE-3") ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูคา่แล้ว 100 ลา้นบาท เพื่อ
ประกอบธุรกจิศูนยก์ารคา้ทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ รเีทลควิบ ์รเีทล ฮลิล ์และสกาย ออบเซอรเ์วชัน่ เดค 

  •  จดัตัง้ บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั ("PRE") ดว้ยทุนจดทะเบยีนทีช่ าระเตม็มลูค่าแลว้ 10 ลา้นบาท เพื่อเป็น
บรษิทัโฮลดิง้ และไดเ้ขา้ถอืหุน้ใน PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

2552 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซสอยา่งเป็นทางการ 
2553 บรษิทัฯ ไดท้ าการเปิดส านกังานขาย และหอ้งตวัอยา่งหอ้งชุดเดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก ใน 

โครงการมหาคร 
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ปี รายละเอียดพฒันาการท่ีส าคญั 
2554 -  13 กนัยายน 2554 บรษิทัฯ ไดป้รบัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายในกลุ่มบรษิทัฯใหม่ เพื่อเตรยีมพรอ้มในการเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยบรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นทุนจด
ทะเบยีนใหมท่ีไ่ดช้ าระเตม็มลูคา่แลว้ 1,454.3 ลา้นบาท เพื่อเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน YLP รอ้ยละ 25 ใน PACE-
1 PACE-2 PACE-3 และรอ้ยละ 50 ใน PRE 

  -  20 กนัยายน 2554 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัและไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนอกี 600 ลา้นบาท 
เพื่อเตรยีมเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ท าใหทุ้นจดทะเบยีนเป็น เป็น 2,054.3 ลา้นบาท พรอ้มทัง้เปลี่ยนชื่อจาก
บรษิทั ชนิคารา่ จ ากดั เป็น บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรอื PACE 

2555 การก่อสรา้งโครงการมหานครมคีวามคบืหน้าอยา่งเป็นนยัส าคญัภายหลงัจากงานวางเสาเขม็และงานใต้ดนิเสรจ็
สมบูรณ์ 

2556 -  เปิดตวัโครงการมหาสมทุร (MahaSamutr) ทีห่วัหนิ ซึง่เป็นโครงการแบบผสมผสานทีร่วบรวมวลิล่าตากอากาศ 
พรอ้มดว้ย หวัหนิ คนัทร ีคลบั 

  -  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดว้ยทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,054.27 ลา้นบาท บรษิทัฯ 
ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้คา้งช าระจากบรษิทัร่วม คอื IBC และ IDJ ท าให ้PRE 
PACE-1 PACE-2 และPACE-3 กลายเป็นบรษิทัยอ่ยของ PACE 

  -  เริม่ก่อสรา้งโครงการมหาสมทุร ทีห่วัหนิ 
 19 กนัยายน บรษิทัฯ (ในฐานะ “ผูซ้ือ้”) ไดท้ าสญัญา Option Agreement กบั IBC และ IDJ (รวมเรยีก “ผูข้าย”) เพื่อ 
 2557 -  ซือ้หุน้ของ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 สดัสว่นรอ้ยละ 1.17 จาก IBC และซือ้หุน้ของ PRE สดัสว่นรอ้ยละ 

2.35 จาก IBC และ IDJ รวมถงึรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายรอ้ยละ 7.245 ของเงนิกูย้มืและ
ดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดของ IBC โดยมมีลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

  -  เพื่อเป็นการผูกมดัผูข้ายแต่เพยีงฝา่ยเดยีวมใิหน้ าหุน้ไปขายหรอืจ าหน่ายจา่ยโอนแก่บุคคลภายนอก หรอืก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ เป็นระยะเวลาจนถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2558 ตลอดจนใหผู้ข้ายรบัความเสีย่งในการทีร่าคาซือ้ขายจะตอ้ง
ไมม่กีารเปลี่ยนแปลงนบัจากวนัทีท่ าสญัญาน้ี ไปจนถงึสิน้สุด 31 มนีาคม 2558 ผูซ้ือ้จงึตกลงจะช าระเงนิอกีจ านวน 
5 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อแลกกบัค ามัน่ทีไ่มอ่าจเพกิถอนไดข้องผูข้ายในการทีข่ายหุน้ของ PACE-1 PACE-2 และ 
PACE-3 สดัสว่นรอ้ยละ 14.83 จาก IBC และ PRE สดัสว่นรอ้ยละ 29.9829 จาก IBC และ IDJ รวมถงึโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งเงนิกูย้มืและดอกเบี่ยคา้งจา่ยรอ้ยละ 92.755 ของเงนิกูย้มืและดอกเบี้ยคา้งจา่ยทัง้หมดของ IBC 

  ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2557 บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิส าหรบัรายการซื้อขายและมลูคา่สทิธใินการซือ้ขายดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นจ านวนเงนิรวม 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 24 กนัยายน คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารเขา้ลงนามในสญัญาเพื่อซือ้กจิการของ Dean & DeLuca, Inc. ("D&D Inc") และ 
 2557 อนุมตัจิดัตัง้บรษิทั เพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั ("PFR") เพื่อรองรบัการด าเนินงานในการเขา้ซือ้กจิการดงักล่าว อยา่งไรกด็ี

จากเงื่อนไขหลกัในการไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานราชการของสหรฐัอเมรกิา ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่ง
การจดัเตรยีมเงนิทุนเพื่อใชใ้นการเขา้ซือ้กจิการซึง่ท าใหย้งัคงมคีวามเสีย่งในการทีธุ่รกรรมจะเสรจ็สิน้ (Closing) ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว บรษิทัฯ จงึยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ 

 14 พฤศจกิายน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2557 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 
 2557 -  การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการลงนามในสญัญาเพื่อซือ้กจิการของ D&D Inc และการจดัตัง้ PFR เพื่อเขา้ท า

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว 
  -  การอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระ

เงนิกูแ้ละดอกเบีย้คา้งช าระ ในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ จ านวน 4 บรษิทั จาก IBC และ IDJ โดยวธิกีารช าระราคา
คา่ตอบแทน 

  -  การอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ PACE อกีจ านวน 
1,142.72 ลา้นบาท จากเดมิทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,054.27 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 3,196.99 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 1,142.72 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ปี รายละเอียดพฒันาการท่ีส าคญั 
  -  การอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) เพื่อตอบแทน IBC และ IDJ ในการทีบ่รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญัของ PRE PACE-1 PACE-2 
และ PACE-3 

  -  การอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั (Right Offering) จ านวนไมเ่กนิ 600 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

8 มกราคม 
2558 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ PACE ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 มมีตอินุมตัดิงัน้ี  
-  อนุมตัใิห ้PACE เขา้ท าสญัญาการซือ้หุน้ของ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 สดัสว่นรอ้ยละ 14.83 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทัจาก IBC และ PRE สดัสว่นรอ้ยละ 29.9829 จาก IBC และ IDJ รวมถงึการรบัโอนสทิธิ
การรบัช าระเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจา่ยรอ้ยละ 92.755 ของเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดของ IBC คดิเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 59 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 1,944.05 ลา้นบาท 

-  อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ PACE การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
เพื่อตอบแทน IBC และ IDJ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2557 เมื่อวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2557 

ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
1.1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE มบีรษิทัย่อย 8 บรษิทั ไดแ้ก่  
 บรษิทั เพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั ("PFR") 
 บรษิทั ดนี แอนด ์เดลกูา้ องิค ์จ ากดั ("D&D Inc") 
 บรษิทั เพซ คนัทรี ่คลบั จ ากดั ("PCC") 
 บรษิทั วาย แอล พ ีจ ากดั ("YLP") 
 บรษิทั เพซ เรยีล เอสเตท จ ากดั ("PRE") 
 บรษิทั เพซ โปรเจค วนั จ ากดั ("PACE-1") 
 บรษิทั เพซ โปรเจค ท ูจ ากดั ("PACE-2") 
 บริษัท เพซ โปรเจค ทร ีจ ากดั ("PACE-3")
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของ PACE ในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 เป็นดงันี้ 

 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ และ บรษิทัย่อยมโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีก่ าลงัพฒันาและพฒันาเสรจ็สิน้แลว้อยู่
ระหว่างการขายรวม 5 โครงการ ประกอบดว้ย 1) โครงการไฟคสั เลน 2) โครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส 3) โครงการ
นิมติ หลงัสวน 4) โครงการมหาสมุทร หวัหนิ และ 5) โครงการมหานคร ดงัต่อไปนี้ 
  

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc PACE-1

PACE-2

PACE-3

100%

100% 99.97% 99.99%

67.68%

50%

50%

50%

34%

34%

34%

D&D Thailand

99.99% 53.81%

คุณสรพจน์ 
เตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 

6.62% 39.57%

IDJ0.90%

IBC

31.42%

16%

16%

16%
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เจ้าของ
โครงการ 

โครงการ ลกัษณะโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
พืน้ท่ี

โครงการ 

ช่วงเวลา
การ

ก่อสร้าง 
ความคืบหน้าโครงการ 

PACE 1. โครงการไฟคสั
เลน (Ficus Lane) 

อาคารพกัอาศยั 
อาคารสงู 7 ชัน้ 
จ านวน 2 อาคาร 
จ านวน 70 ยนิูต  

ซ. สขุมุวทิ 44/1 
ถ.สขุมุวทิ ใกล้
สถานีรถไฟฟ้าบทีี
เอส พระโขนง 

2-3-57 
ไร ่
(1,157 
ตร.วา) 

ปี 2547-
2549 

คงเหลอื 2 หอ้งทีย่งัไมไ้ด้
รบัรูร้ายได ้ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557  โดยในไตร
มาสที ่1 ปี 2558 ขายได้
แลว้ 1 หอ้งและยงัขายไม่ได ้
1 หอ้ง 

YLP 2. โครงการศาลา
แดง เรสซเิดนเซส 
(Saladaeng 
Residences) 

อาคารพกัอาศยั
ระดบัซุปเปอร์
ลกัชวัรี ่อาคารสงู 
25 ชัน้ และชัน้ใต้
ดนิ จ านวน 5 ชัน้ 
จ านวนทัง้หมด 
132 ยนิูต  

ซ. ศาลาแดง 1 ถ.
สลีม 

548 ตร.
วา 

ปี 2551-
2554 

ขาย 5 หอ้งสดุทา้ยทีเ่หลอื
โดยไดร้บัช าระคา่มดัจ าและ
มกีารท าสญัญาจะซือ้จะขาย
แลว้ ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 
2557 แต่ยงัไมร่บัรูร้ายได ้
โดยบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายได้
ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 
จ านวน 2 หอ้ง และจะท า
การโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรู้
รายไดอ้กี 3 หอ้งทีเ่หลอื
ภายในเดอืนเมษายน 2558 

PACE  3. โครงการนิมติ 
หลงัสวน 

อาคารพกัอาศยั 
อาคารสงู 53 ชัน้ 
จ านวน 187 ยนิูต  

ซ. หลงัสวน 1,131 
ตร.วา 

ปี 2558-
2561 

ซือ้ทีด่นิครบถว้นแล้ว และ
คาดวา่จะเริม่เปิดขายในไตร
มาสที ่1 ปี 2558 

PACE & 
PCC 

4. โครงการ
มหาสมทุร 
(Mahasamutr) 

วลิล่าตากอากาศ
จ านวน 81 หลงั
และคนัทรคีลบั 
และทะเลสาบยาว 
800 เมตร 

ซ. 112 อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์

128 ไร ่2 
งาน 84.9 
ตร.วา 

ปี 2556-
2558 

อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง โดย
คาดวา่จะเริม่เปิดขายคนัทรี
คลบัภายในไตรมาสที่ 2 ปี 
2558 และเปิดขายวลิล่าใน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

PRE 5. โครงการมหานคร อาคารแบบ
ผสมผสานสงู 314 
เมตร แบ่งเป็น
อาคารหลกั 77 
ชัน้และอาคารควิบ ์
7 ชัน้ 

ถ. นราธวิาสราช
นครนิทร ์ตดิกบั
สถานีรถไฟฟ้าบทีี
เอส ช่องนนทร ี

9 ไร ่1 
งาน 51.1 
ตร.วา 

ปี 2554-
2558 

  

PACE-1 5.1 โรงแรมบางกอก
เอดชิัน่ (Bangkok 
Edition) 

โรงแรมบูตคิ 
ระดบั 5 ดาว 
จ านวน 159 หอ้ง 

39,682 
ตร.ม. 

ปี 2554-
2558 

การก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 แลว้เสรจ็
ประมาณรอ้ยละ 28  
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เจ้าของ
โครงการ 

โครงการ ลกัษณะโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
พืน้ท่ี

โครงการ 

ช่วงเวลา
การ

ก่อสร้าง 
ความคืบหน้าโครงการ 

PACE-2 5.2 เดอะ รทิซ์-คารล์
ตนั เรสซเิดนเซส 
บางกอก 
(The Ritz-Carlton 
Residences 
Bangkok) 

อาคารพกัอาศยั
ระดบัซุปเปอร์
ลกัชวัรี ่จ านวน 
200 ยนิูต 

 93,612 
ตร.ม. 

ปี 2554-
2558 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาซือ้ขาย
รวม 129 หอ้ง คดิเป็น   
รอ้ยละ 62 ของจ านวนหอ้ง
ทัง้หมด 207 หอ้ง หรอื 
26,187.86 ตร.ม. คดิเป็น
รอ้ยละ 54 ของพืน้ทีข่าย
ทัง้หมด 48,225 ตร.ม. การ
ก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 แลว้เสรจ็
ประมาณรอ้ยละ 41 

PACE-3 5.3 ศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้แบบ
ลกัชวัรเีน้น
รา้นอาหารและ
เครื่องดื่มทีม่ ี
ชื่อเสยีง พืน้ทีเ่ช่า
รวมประมาณ 
5,253 ตร.ม. และ 
2,434 ตร.ม.  
พืน้ทีจุ่ดชมววิ
ประมาณ 2,139 
ตร.ม. 

       
  5.3.1 อาคารควิบ์ (รี

เทล ควิบ์) 
9,852 
ตร.ม.  

ปี 2554-
2557 

การก่อสรา้งของอาคารควิบ์
แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 97 
โดยไดท้ าสญัญาเช่าแลว้
ประมาณรอ้ยละ 65 ของ
พืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด 

  

5.3.2 อาคารหลกั (รี
เทล ฮลิล ์และ สกาย 
ออบเซอรเ์วชัน่ เดค) 

10,624 
ตร.ม. 

ปี 2554-
2558 

การก่อสรา้งของอาคารหลกั
แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 47 

ทีม่า: แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
PACE และ บรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิหลกัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย ใหเ้ช่าหรอืใหบ้รกิาร โดยเน้นการพฒันา
โครงการอาคารพกัอาศยัระดบัไฮเอนด์ (high end) ทีม่กีารออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมคีุณภาพ
ระดบัสงูเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่รีูปแบบการด าเนินชวีติในแบบเฉพาะเจาะจง มคีวามต้องการและมรีสนิยม
การบรโิภคสนิคา้คุณภาพระดบัดเียีย่ม โดยมรีายละเอยีดของแต่ละโครงการดงัต่อไปนี้ 
 
โครงการในอดีต 

1. โครงการไฟคสั เลน (Ficus Lane) 

บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาโครงการไฟคสั เลน ซึง่เป็นโครงการอาคารพกัอาศยัโครงการแรกของบรษิทัฯ โดยเริม่
ด าเนินการก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2547 และก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2549 พืน้ทีข่ายประมาณ 12,109.8 ตารางเมตร 
มลูค่าโครงการประมาณ 910.0  ลา้นบาท 

จุดเด่นของโครงการคอื ท าเลทีต่ัง้ทีด่ ีโดยตัง้อยู่ในซอยสขุมุวทิ 44/1 และอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า บทีเีอส สถานีพระ
โขนง และ มรีะดบัความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัสงู 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 โครงการไฟคสั เลน เหลอืหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยัทีท่ าสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ แต่ยงั
ไม่ไดโ้อน จ านวน 1 ยนูิตพืน้ทีร่วม 366.60 ตร.ม. และมหีอ้งชุดทีย่งัไม่ไดข้ายอกีจ านวน 1 ยนูิตพืน้ทีร่วม 113.36 
ตร.ม. 

2. โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences) 

บรษิัทฯ เริม่ด าเนินการก่อสร้างตัง้แต่ปี 2551 และก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2554 พื้นที่ขายประมาณ 13,087.9 
ตารางเมตร มลูค่าโครงการประมาณ 2,338 ลา้นบาท 

จุดเด่นของโครงการคอื ท าเลใจกลางเมอืง โดยตัง้อยู่ในซอยศาลาแดง 1 ซึง่สามารถเขา้ออกไดถ้งึ 3 ถนนหลกั 
อาคารพกัอาศยัอยู่ใกล้ทัง้สถานีรถไฟฟ้า บทีเีอส และ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ และยงัอยู่ใกลก้บัสวนลุมพนิี ซึง่เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยงัมอีุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครนัและ 
มรีะดบัความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัสงู 

โครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซสขาย 5 หอ้งสดุทา้ยทีเ่หลอืโดยไดร้บัช าระค่ามดัจ าและท าสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ 
ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2557 แต่ยงัไม่รบัรูร้ายได้ โดยบรษิทัฯ จะท าการรบัรูร้ายได้ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 
จ านวน 2 หอ้ง และจะท าการโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายไดอ้กี 3 หอ้งทีเ่หลอืภายในเดอืนเมษายน 2558 

 

โครงการปัจจบุนั 

3. โครงการนิมิต หลงัสวน (Nimit Langsuan) 

บรษิทัฯ วางแผนจะเริม่ด าเนินการก่อสรา้งในไตรมาสที ่3 ปี 2558 และคาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส
ที ่2 ปี 2561 พืน้ทีข่ายประมาณ 24,000 ตารางเมตร มลูค่าโครงการประมาณ 7,200 ลา้นบาท 

จุดเด่นของโครงการคือ ท าเลใจกลางเมือง สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง และยังได้วิวสวนลุมพินี ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการนิมติ หลงัสวนซือ้ทีด่นิครบถว้นแลว้ และเริม่เปิดขายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 

4. โครงการมหาสมุทร (Mahasamutr) 

โครงการมหาสมุทร เป็นวลิล่าตากอากาศและคนัทรีค่ลบัทีห่วัหนิ เริม่ด าเนินการก่อสรา้งในไตรมาสที ่3 ปี 2556 
และคาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ในปี 2558 มลูค่าโครงการประมาณ 3,820 ลา้นบาท 

จุดเด่นของโครงการคอื ทะเลสาบและหาดทรายทีส่รา้งขึน้ (Man made) ในโครงการซึง่มคีวามยาวกว่า 800 เมตร
บนพืน้ทีป่ระมาณ 72,000 ตร.ม.ท าใหว้ลิล่าทุกหลงัสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของทะเลสาบ  

โครงการมหาสมุทร อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะเริม่เปิดขายคนัทรคีลบัภายในไตรมาสที ่2 ปี 2558 
และเปิดขายวลิล่าในในไตรมาสที ่3 ปี 2558 

5. โครงการมหานคร 

มหานคร เป็นโครงการทีม่รีูปแบบการใชง้านแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ประกอบดว้ย 1) ทีพ่กัอาศยัระดบั
ซูเปอร ์ลกัชวัรี ่แบรนด ์ เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั 2) โรงแรมลกัชวัรี่ บูตคิ ระดบั 5 ดาว แบรนด ์บางกอกเอดชิัน่ 
บรหิารโดย เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั โฮเตล็ คมัพานี และ 3) พืน้ทีไ่ลฟ์สไตลร์เีทล ซึง่ประกอบดว้ย รเีทล ควิบ ์รเีทล 
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ฮลิล ์และพืน้ทีจุ่ดชมววิ สกาย ออบเซอรเ์วชัน่ เดค  การก่อสรา้งเริม่ด าเนินในปี 2554 และคาดว่าการก่อสรา้งจะ
แลว้เสรจ็ในปี 2558  

จุดเด่นของโครงการคอื ลกัษณะตวัอาคารจะเป็นทีโ่ดดเด่นดา้นสถาปตัยกรรม เมื่อแลว้เสรจ็ มหานคร จะมคีวาม
สงู 314 เมตร  

เมื่อเสรจ็สมบรูณ์ โครงการมหานครนอกจากอาคารทีจ่อดรถแลว้จะประกอบไปดว้ยอาคารหลกั 2 อาคาร ดงันี้ 

อาคาร ความสงู การใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ระยะเวลาก่อสร้าง 

1. อาคารหลกั  
(Main Tower) 

77 ชัน้* • รเีทล ฮลิล ์(ชัน้ 1-5) 
• โรงแรม (ชัน้ 1-20)* 
• อาคารพกัอาศยั (ชัน้ 23 -73) 
• พืน้ทีจุ่ดชมววิ สกาย ออบ-เซอรเ์วชัน่ เดค  
(ชัน้ 74-77) 

ปี 2554 - 2558 

2. อาคารควิบ ์(Cube Tower) 7 ชัน้ • รเีทล ควิบ์ ปี 2554 - 2557 

* เป็นการจดัชัน้ของฝา่ยขายโครงการโดยมกีารเวน้เลขทีช่ ัน้ที ่21 และ 22 ซึง่เป็นชัน้รอยต่อระหวา่งสว่นของโรงแรมและสว่นของอาคารพกัอาศยั 
และมกีารนบัชัน้ Transfer Floor ซึง่มจี านวนรวม 6 ชัน้ เป็น 3 ชัน้ รวมมจี านวนชัน้ของอาคารมหานครทัง้สิน้ 72 ชัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัจ านวนชัน้ของ
อาคารมหานครทีท่างบรษิทัฯ ยื่นแบบค าขออนุญาตก่อสรา้งต่อกทม. 

โดยทัง้ 2 อาคารดงักล่าวจะประกอบไปดว้ย 

 โรงแรม :  โรงแรมบางกอกเอดชิัน่ (Bangkok Edition) เป็นโรงแรมระดบัซุปเปอรล์กัชวัรี ่ภายใต้   
แบรนดใ์หม่ของกลุ่ม แมรอิอท บรหิารงานโดย เดอะรทิซ-์คารล์ตนั โฮเตล็ คมัพานี (The 
Ritz-Carlton Hotel Company) โดยความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 28 

 อาคารพกัอาศยั :  เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก (The Ritz-Carlton Residences Bangkok) 
เป็นห้องชุดเพื่อพกัอาศยัระดบัซุปเปอร์ลกัชวัรี่ ภายใต้แบรนด์ที่พกัอาศยัที่มชีื่อเสยีง
ระดบัโลก โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาซือ้ขายรวม 129 หอ้ง 
คดิเป็นรอ้ยละ 62 ของจ านวนหอ้งทัง้หมด 207 หอ้ง หรอื 26,187.86 ตร.ม. คดิเป็นรอ้ย
ละ 54 ของพืน้ทีข่ายทัง้หมด 48,225 ตร.ม. ความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 41 

 ศนูยก์ารคา้ :  ศูนย์การค้าที่มีแหล่งรวมร้านค้าชัน้น าระดับโลกและมีร้านค้าที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในชวีติประจ าวนัอย่างครบถว้น โดยในสว่นของศนูยก์ารคา้จะม ี2 ส่วน คอื ส่วน
ของอาคารควิบ ์คอื รเีทล ควิบ ์และส่วนของอาคารหลกั คอื รเีทล ฮลิล ์และพืน้ทีจุ่ดชม
ววิ สกาย ออปเซอรเ์วชัน่ เดค (Sky Observation Deck) โดยในสว่นของ รเีทล ควิบจ์ะมี
ทางเชื่อมกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีช่องนนทรโีดยตรง  การก่อสรา้งของอาคารควิบแ์ลว้
เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 97 โดยไดท้ าสญัญาเช่าแลว้ประมาณรอ้ยละ 65 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่า
ทัง้หมด สว่นการก่อสรา้งของอาคารหลกัแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 47 
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1.1.3 ภาพรวมอตุสาหกรรม (ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และ ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมกรูเ์ม่ต)์ 

ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  รวมไปถึงสมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ต่างใหค้วามคดิเหน็ไปแนวทางเดยีวกนัเรื่องความมัน่ใจว่าธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องปี 2558 จะเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าตลาดจะกลบัมาสู่ภาวะปกติ และมแีนวโน้มเตบิโตประมาณรอ้ยละ 5 และสูงสุดถงึรอ้ยละ 10 
ภายใตเ้งื่อนไขไม่มเีหตุการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิโลกทีเ่ขา้มากระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

 

จากการขยายโครงขา่ยรถไฟฟ้าทีอ่อกสูช่านเมอืงมากขึน้  ผนวกกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (เออซี)ี จะท าให้
อสงัหารมิทรพัยไ์ทยมคีวามต้องการสงูขึน้ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมเินียม ซึ่งคาดว่าปรมิาณคอนโดมเินียมเกดิใหม่ในปี 
2558 จะเพิม่สดัสว่นเป็นรอ้ยละ 50 ของจ านวนอสงัหารมิทรพัยเ์กดิใหม่ทัง้หมด และมซีพัพลายเปิดขายสงูเกอืบ 70,000 – 
80,000 ยูนิต มากกว่าปี 2557 ทีม่ซีพัพลายเปิดใหม่ประมาณ 65,000 – 68,000 ยูนิต ส าหรบัดา้นยอดขายคาดว่าจะมี
ยอดขายใกลเ้คยีงกบัปีก่อน  

 

ธรุกิจอาคารพกัอาศยั 

โครงการที่พกัอาศยัที่ตัง้อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพมหานครฯ มกีารแข่งขนัด้านราคาอย่างเหน็ได้ชดั ท าให้
ปจัจุบนัราคาขายพืน้ทีเ่ฉลีย่ต่อตารางเมตรสงูขึน้ เหน็ไดจ้ากขอ้มลูรายงานตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯ ของศูนยว์จิยั 
บรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) พบว่า มโีครงการอสงัหารมิทรพัย์ใหม่ๆ กว่า 4 โครงการที่มี
ราคาขายเฉลีย่สงูกว่า 300,000 บาท/ตารางเมตร และคาดว่าราคาขายจะปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลกัเกดิจาก
ราคาทีด่นิสงูขึน้ และตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีส่งูขึน้ 

 

นอกจากน้ี ในขอ้มลูรายงานวจิยัของ ฝา่ยวจิยั คอลลเิออร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย ในไตรมาสที ่3/2557 รายงานว่า 
ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมเินียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ไดม้กีารปรบัเพิม่ขึน้ตามล าดบั โดย
คอนโดมเินียมทีส่รา้งเสรจ็แลว้อาจมรีาคาขายเฉลีย่ปรบัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 3 - 5 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ปรมิาณความ
ต้องการซือ้ทีพ่กัอาศยัยงัขยายตวัเพิม่ขึน้ และผูซ้ือ้มแีนวโน้มทีจ่ะหาทีพ่กัอาศยัทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ หรอื คอนโดมเินียมที่มี
จ านวนยนูิตขนาดประมาณ 2-3 หอ้งนอน เนื่องจากมจี านวนชาวต่างชาตทิีม่าพกัอาศยัในกรุงเทพฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาขายและคุณภาพของโครงการอื่นๆ ทีต่ัง้อยู่ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร จะ
พบว่า โครงการมหานคร ในส่วนที่เป็นอาคารพกัอาศยั แบรนด์ เดอะ ริทซ์ -คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก สามารถ
แขง่ขนัดา้นราคากบัคู่แขง่ในระดบัเดยีวกนัได ้เน่ืองจากหลงัจากทีโ่ครงการมหานคร ไดม้กีารเปลีย่นกรรมสทิธิก์ารถอืครอง
ทีด่นิในโครงการมหานคร จากเดมิเป็นรูปแบบการเช่าระยะยาว หรอื ลสีโฮลด ์ (Leasehold) เป็นแบบถอืครองกรรมสทิธิ ์
อย่างสมบูรณ์ หรอืฟรโีฮลด์ (Freehold) เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ตัง้แต่ต้นปี 2557 นอกจากนี้ โครงการมหานคร ยงัมขีอ้
ไดเ้ปรยีบทางดา้นการออกแบบตกแต่งโดยการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมร่วมสมยั ท าเลทีต่ัง้โครงการ ทีต่ัง้อยู่ตดิกบั
สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส ช่องนนทร ีความมชีื่อเสยีงของแบรนดโ์รงแรมหา้ดาว  
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ธรุกิจโรงแรม 

จากบทวเิคราะหข์องศนูยว์จิยักสกิรไทย มองว่า ในปี 2558 แมว้่าภาวะการเตบิโตทางเศรษฐกจิของต่างประเทศจะชะลอตวั
ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ รสัเซยีและยุโรป ทีเ่ป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่วหลกัของประเทศไทย แต่กย็งัมปีจัจยัหนุนธุรกจิโรงแรมใน
ประเทศไทย ทัง้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และมาตรการใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลสามารถน ารายจ่าย
จากการท่องเทีย่วและสมัมนามาหกัลดหย่อนภาษีได้ โดยคาดการณ์ว่า หากสถานการณ์การเมอืงในประเทศไทยมคีวาม
สงบเรยีบรอ้ยดงัเช่นปจัจุบนั รวมทัง้ภาพรวมในตลาดโลกไม่มปีจัจยัรา้ยแรงมากระทบบรรยากาศการเดนิทางท่องเทีย่ว จะ
มเีมด็เงนิสะพดัสู่ธุรกจิโรงแรมในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 – รอ้ยละ 10.0 จากปีก่อน โดยเมด็เงนิสะพดัสู่ธุรกจิโรงแรม
สว่นใหญ่มาจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตซิึง่คาดว่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 – รอ้ยละ 7.6 จากปี 2557  

 

ในกรุงเทพมหานคร ธุรกจิโรงแรมในปจัจุบนัมกีารใช้แบรนด์ต่างชาติและบรษิัทเจ้าของแบรนด์เขา้มาบรหิารจดัการใน
ปรมิาณมากพอสมควร เนื่องจากความมชีื่อเสยีงและการบรกิารที่เป็นสากลเป็นทีย่อมรบัทัว่โลก รวมถงึการมฐีานขอ้มูล
ลูกคา้ทีม่ากกว่า ท าใหส้ามารถเขา้ถงึความต้องการของลูกค้าไดต้รงจุด ส่งผลใหเ้ป็นทีย่อมรบัของลูกคา้ และไดร้บัความ
ไว้วางใจที่จะใช้บรกิาร ส าหรบับรษิัทต่างประเทศทีเ่ขา้มาบรหิารโรงแรมในประเทศไทย อาท ิเครอืโรงแรมของอนิเตอร์
เนชัน่แนล  โฮเตล็ส ์กรุ๊ป (International Hotels Group : IHG) เครอืเมอรเิดยีน (Meridian) และเครอืแอคคอร ์(Accor) ซึง่
เป็นเครอืโรงแรมต่างประเทศในระดบั 5 ดาว ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ จดัไดว้่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกบัโรงแรมบางกอกเอดชิัน่ 
(Bangkok Edition) ในโครงการมหานคร  

 

การทีโ่รงแรมมกีารใชแ้บรนดต่์างชาต ิและใหบ้รษิทัเจา้ของแบรนดเ์ขา้มาบรหิารจดัการโรงแรม ท าใหโ้รงแรมซึง่เป็นเครอื
โรงแรมต่างประเทศ มขีอ้ได้เปรยีบคอื มรีะบบการส ารองหอ้งพกัทีม่ปีระสทิธภิาพจากการทีม่เีครอืข่ายครอบคลุมทัว่โลก 
และลูกค้าจากทัว่โลกให้ความไว้วางใจในระดบัมาตรฐานของโรงแรม จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการลดลงของ
นกัท่องเทีย่วจากบางประเทศ เช่น รสัเซยีและยุโรป ทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง 

 

ธรุกิจศนูยก์ารค้า 

ธุรกจิศนูยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง ถงึแมว้่าทีผ่่านมา ประเทศไทยจะประสบปญัหา
ทางการเมอืงตัง้แต่เมื่อปี 2556 จนไดร้บัการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกจิจากรฐับาลใหม่ในช่วงปลายปี 2557 ทีผ่่านมา จะ
เหน็ไดจ้ากรายงานวจิยั ของ คอลลเิออร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ในไตรมาสที ่3/2557 แสดงใหเ้หน็ว่า อตัราค่าเช่าพืน้ทีค่า้ปลกี
มกีารปรบัเพิม่ขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนั มพีืน้ทีค่า้ปลกีในเขตกรุงเทพมหานคร และพืน้ที่
โดยรอบกว่า 1,500,000 ตารางเมตร ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา โดยมกี าหนดแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมาส 4/2557 ถงึภายในปี 
2558 และยงัมโีครงการใหม่ๆ ทีค่าดว่าจะเขา้สู่ตลาดเพิม่มากขึน้ ซึ่งโครงการค้าปลกี หรอื ศูนยก์ารค้า ที่ตัง้อยู่ในเขต
ศนูยก์ลางธุรกจิและตามแนวรถไฟฟ้า จะมอีตัราค่าเช่าสงูสดุ บางพืน้ทีก่ม็อีตัราค่าเช่าทีอ่าจสงูกว่า 3,000 บาท/ตารางเมตร  

  

หากพจิารณาถงึธุรกจิศูนยก์ารคา้ (ไลฟ์สไตลร์เีทลระดบัหรู) ของบรษิัทฯ อาท ิโครงการมหานคร ในส่วนทีเ่ป็น มหานคร 
ควิบ ์ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2557 ทีผ่่านมานัน้ มอีตัราค่าเช่าพืน้ทีค่่อนขา้งสงูในระดบัเดยีวกบัคู่แข่ง คอื อตัรา
ค่าเช่าประมาณ 2,500 บาท/ตารางเมตร เน่ืองจาก อาคารมหานคร ควิบ ์มที าเลทีต่ัง้อยู่เขตศูนยก์ลางเขตธุรกจิ ย่านสลีม -
สาทร  
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ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมกรูเ์ม่ต ์ในสหรฐัอเมริกา 

ภาพรวมของธุรกจิคา้ธุรกจิรเีทลประเภทอาหารในสหรฐัอเมรกิา จะมกีารเตบิโตไดใ้นประมาณรอ้ยละ 1.3 ในช่วงเวลาอกี 5 
ปีขา้งหน้านี้ (จากขอ้มลูการวจิยัของ IBIS) โดยผูบ้รโิภคนิยมหนัไปเลอืกผลติภณัฑอ์อแกนิคมากขึน้ สาเหตุหลกัมาจาก 2 
ประการคอื (1) รายได้ที่มากขึน้ของผู้บรโิภคจากสภาพเศรษฐกจิทีข่ยายตวัและ (2) ผู้บรโิภคที่ใส่ใจสุขภาพมกัค านึงถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และมีค่านิยมที่ว่า สินค้าที่มีราคาแพงกว่าย่อมมีคุณภาพดีกว่า ท าให้
ผลติภณัฑ์ออแกนิก เพยีงอย่างเดยีวมยีอดขายในปี 2556 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.0 ตามที่ IRI (International Republican 
Institute) ส ารวจไว ้

 

นอกจากนี้ธุรกจิค้าปลีกประเภทอาหารมภีาวะการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เหน็ได้จากร้านค้าปลกีที่มี
ชื่อเสยีงอย่างเช่น ทารเ์กต็ (Target) คอสโก ้(Costco) แซมคลบั (Sam’s Club) และ วอล-มารท์ (Wal-Mart) มกีารช่วงชงิ
สว่นแบ่งการตลาดกนัไปมาในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ และความพยายามแข่งขนัทีจ่ะท าใหแ้บรนดส์นิคา้ของตนเป็นทีจ่ดจ า จงึ
ท าใหเ้กดิภาวะการกดดนัดา้นการท าก าไรซึง่ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัลดอตัราก าไรจากการด าเนินงาน  

 

ทัง้นี้ ภาคประชากรในเขตเมอืงที่มแีนวโน้มเพิม่สดัส่วนขึน้มากกว่าภาคชนบทในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว อาทเิช่นใน
ตลาดอเมรกิา โดยกลุ่มคนเมอืงมทีศิทางการบรโิภคผ่านรา้นคา้ปลกี ทัง้นี้กระแสการบรโิภคของกลุ่มคนเมอืงมแีนวโน้มทีจ่ะ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้และวถิกีารด ารงชวีติเพื่อสขุภาพทีด่ ี 

 

หากพจิารณาถงึแบรนด ์ดนี แอนด ์เดลูกา้ (“Dean & Deluca”) จะเหน็ไดว้่าลกัษณะการประกอบธุรกจิของ ดนี แอนด ์
เดลกูา้ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั การจดจ าตราสนิคา้ (Brand Recognition) และรปูแบบทีห่ลากหลายของธุรกจิ อกีทัง้ยงัไดม้ี
การวางต าแหน่ง    แบรนดแ์ละผลติภณัฑท์ีช่ดัเจนท าใหม้คีู่แขง่ทางตรงค่อนขา้งน้อย นอกจากนี้ยงัเป็นแนวคดิของแบรนด์
เมอืงทีใ่หบ้รกิารผลติภณัฑท์ีผ่่านการปรุงอย่างเรยีบง่ายดว้ยวตัถุดบิชัน้น าและเน้นผลติภณัฑอ์อแกนิก ปจัจยัต่างๆ เหล่านี้
สง่ผลใหแ้บรดด์นี แอนด ์เดลกูา้ สามารถขยายตวัในสงัคมเมอืงในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 

แมว้่า ดนี แอนด ์เดลกูา้ มคีู่แขง่ทางตรงค่อนขา้งน้อย แต่กย็งัคงมคีู่แขง่ทีป่ระกอบธรุกจิบางอย่างคลา้ยกนักบัธุรกจิของ ดนี 
แอนด ์เดลกูา้ โดยแบ่งออกเป็น: 

 รา้นขายของช าระดบัไฮเอนดแ์ละรา้นคา้กรูเ์ม่ต ์– แมว้่าจะไม่ไดม้ใีครทีท่ าธุรกจิแบบเดยีวกบั ดนี แอนด ์เดลูกา้ อย่าง
จรงิจงัทีมุ่่งเน้นอาหารกรูเ์ม่ต ์แต่กม็หีลายรายที่เน้นน าเสนอผลติภณัฑอ์าหารทีม่รีาคาสงูในตลาดระดบับนเช่นเดยีวกนั  
โดยหากพจิารณาถึงแบรนดร์้านคา้กูรเ์ม่ต์ทีม่อียู่ในตลาด เช่นแบรนด ์EATALY (จากอติาล)ี  รา้นขายของช าโจนส ์
(จากออสเตรเลยี)  Carluccio’s  (จากสหราชอาณาจกัร) ทีน่ าเสนอผลติภณัฑอ์าหารนานาชนิดระดบัไฮเอนด ์แต่กไ็ม่มี
รายใดทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบไดก้บัดนี แอนด ์เดลกูา้ ซึง่มกีารเตบิโตทัว่โลก เน่ืองจากผูค้า้รายอื่นมปีจัจยัอื่นๆ ที่
เป็นข้อจ ากดัในการน ามาเปรียบเทยีบกบัแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า โดยทัง้แบรนด์ EATALY และ Carluccio’s 
น าเสนอเฉพาะผลติภณัฑอ์าหารของอติาเลยีนเท่านัน้ 

 รา้นกาแฟ – จากรายงานการบรโิภคประจ าปีล่าสุดของ National Coffee Association (“NCA”) พบว่า ผูบ้รโิภคใน
สหรฐัอเมรกิาหนัมาใหค้วามใส่ใจเครื่องดื่มทีม่เีอสเพรสโซเป็นส่วนประกอบหลกัและให้ความส าคญักบักาแฟกูร์เม่ต ์
มากขึน้ ในปี 2557 NCA พบว่าปรมิาณการบรโิภคกาแฟกรูเ์ม่ตม์ากขึน้ต่อวนัในกลุ่มผูใ้หญ่เพิม่ขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 34 
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โดยเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3 จากปีก่อน ในขณะที่การบรโิภคของกาแฟที่ไม่ใช่กูร์เมต์มอีตัราการบรโิภคที่ลดลง  
กาแฟยงัคงเป็นเครื่องดื่มทีม่สีดัสว่นของการบรโิภคมากกว่าเครื่องดื่มทัว่ไป โดยการบรโิภคกาแฟต่อวนัในกลุ่มผูใ้หญ่
ถอืเป็นอตัรารอ้ยละ 61 ในขณะทีม่กีารบรโิภคเครื่องดื่มทัว่ไปทีอ่ตัรารอ้ยละ 41 นอกจากนี้ยงัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ในช่วง 25-29 ปี มอีตัราการบรโิภคกาแฟกรูเ์ม่ตต่์อวนัสงูทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 42 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง 18-24 ปีและ 
40-59 ปี มอีตัราการบรโิภคกาแฟกรูเ์ม่ตต่์อวนัทีร่องลงมาคอืประมาณรอ้ยละ 33 สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 60 ปีมี
อตัราการบรโิภคกาแฟกรูเ์ม่ตต์ ่าสดุ 

(ทีม่า: ขอ้มูลจากผูบ้รหิารของ PACE, IRI (International Republican Institute), ขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสกิรไทย, รายงาน
ตลาดอสงัหาริมทรพัย์ของศูนย์วิจยับริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากดั, ข้อมูลจาก National Coffee 
Association, ขอ้มลูการวจิยัของ IBIS, และขอ้มลูรายงานวจิยัของ ฝา่ยวจิยั คอลลเิออร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย) 
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1.1.4 ข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

ช่ือบริษทั 
บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Pace Development Corporation Public Company Limited 

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ PACE 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 1 กนัยายน 2546 (ภายใตช้ื่อ "บรษิทั ชนิคารา่ จ ากดั") 

ประเภทธรุกิจ 
ด าเนินธุรกจิพฒันาโครงการที่พกัอาศยัและโรงแรมระดบัหรู การใหบ้รกิาร
และธรุกจิคา้ปลกี 

เลขทะเบียนบริษทั 0107554000232 
ทุนจดทะเบียน 2,054,265,670.00 บาท  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2,054,265,670.00 บาท  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 2,054,265,670 หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 2,054,265,670 หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 
87/2 ซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีัน่เพลส ชัน้ 45 ยนิูต 3 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 0-2654-3344 
โทรสาร 0-2654-3323 
เวปไซต์ www.pacedev.com  

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 
รายชื่อผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ตามทีป่รากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 
(% ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 1,105,312,550 53.81% 
2. นายสเุมธ เตชะไกรศร ี 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. นายณฤทธิ ์เจยีอาภา 39,685,600 1.93% 
6. ROSALIND DEVELOPMENT LTD. 38,000,000 1.85% 
7. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 37,836,600 1.84% 
8. นายปฐมภพ ชื่นพาณิชยก์จิ 26,500,000 1.29% 
9. นายวฒุศิกัดิ ์ลิม่พานิช 25,671,800 1.25% 
10. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี 24,000,100 1.17% 
11. นายธนวรรธน์ ไกรพสิทิธิกุ์ล 19,318,000 0.94% 
12. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 16,250,000 0.79% 
13. นายสรุยิา เทพาค า 15,500,000 0.75% 

  

http://www.goldenlandplc.co.th/
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 
(% ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

14. นางธญัญพทัธ ์เกษมฐติพินัธุ์ 12,010,500 0.58% 
15. อื่นๆ 479,395,520 23.34% 

 
รวม 2,054,265,670 100.00% 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     

1.1.5 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หุน้สามญัของ PACE ไดร้บัอนุญาตเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเริม่ท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  PACE มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้  ดงันี้ 
ทุนจดทะเบยีน  2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  2,054,265,670  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
ทุนช าระแลว้    2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  2,054,265,670  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
1.1.6 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 
2. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี รองประธานกรรมการ 
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี กรรมการ 
4. นายจมุพล เตชะไกรศร ี กรรมการ 
5. นายธรีะ วยากรณ์วจิติร กรรมการ 
6. นายพรสณัห ์พฒันสนิ กรรมการ 
7. นางลดัดา ศริวิฒันาโกศล กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
8. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
9. น.ส.เบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ทีม่า: ขอ้มลูจากกรมพฒันาธรุกจิการคา้และผูบ้รหิารของ PACE 
หมายเหต:ุ จากขอ้มลูของผูบ้รหิารของ PACE คณะกรรมการบรษิทัฯ ในปจัจบุนัยงัคงประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่นตามในตารางดา้นบน โดย
นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ มตี าแหน่งประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ 
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1.1.7 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน  

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PACE 3 ปีท่ีผา่นมา  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม)    (หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัย ์ 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
  (ปรบัปรงุใหม่)     
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 134.65  1,039.28  519.03  
เงนิลงทุนระยะสัน้ -  -  518.90  
เงนิฝากออมทรพัยท์ีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ - - 67.11  
ลูกหน้ีการคา้ – สทุธ ิ 0.33  13.35  23.98  
สนิคา้คงเหลอื 307.23  144.32  297.11  
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งพฒันาเพื่อขาย -  278.48  5,565.47  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่งานก่อสรา้ง -  -  386.45  
ลูกหน้ีอื่นบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1.48  3.32  52.26  
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 8.28  38.73  87.29  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 13.83  19.79  65.59  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 465.80  1,537.27  7,583.19  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงนิฝากกระแสรายวนัทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ - - 7.56  
เงนิฝากออมทรพัยท์ีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 61.10  -  -  
ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 138.57  -  -  
เงนิมดัจ าเพื่อซือ้สนิทรพัย ์ -  -  318.91   
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 832.13  -  -  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ทีด่นิ 52.14  -  -  
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งพฒันาเพื่อขาย 6.26  -  -  
คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูร้อการตดับญัชี 19.15  -  -  
สทิธกิารเช่าทีด่นิ – สทุธ ิ 1,052.62  2,083.80  -  
ทีด่นิ -  579.56  1,493.17  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ทีด่นิ 51.37  -  211.00  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่งานก่อสรา้ง 128.25  231.93  123.84  
งานระหว่างก่อสรา้ง 928.59  3,093.36  1,959.77  
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัและอุปกรณ์ใหเ้ช่า – สทุธ ิ 26.18  -  -  
สว่นปรบัปรงุอาคารเช่า อาคารแสดงหอ้งชุดตวัอยา่งและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 101.65  144.03  343.53  
สนิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า – สทุธ ิ -  141.82  1,016.92  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ - - 2,425.67  
คา่ความนิยม – สทุธ ิ -  501.82  3,397.88  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี– สทุธ ิ 106.62  259.63  345.08  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น – สทุธ ิ 1.32  3.33  10.16  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,505.97  7,039.29  11,653.51  
รวมสินทรพัย ์ 3,971.76  8,576.57  19,236.70  
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งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม)    (หน่วย : ลา้นบาท) 
หน้ีสิน 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
  (ปรบัปรงุใหม่)     
หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14.92  244.86  1,362.93  
เงนิกูย้มืระยะสัน้ -  323.50  1,165.30  
เจา้หน้ีการคา้ 89.71  201.71  714.22  
เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ -  -  110.41  
เจา้หน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.44  0.59  1.54  
เจา้หน้ีอื่น 4.70  2.64  3.51  
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34.38  -  1,845.52  
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.12  1.84  3.57  
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 67.91  58.80  2,055.07  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย 532.18  -  -  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย -  -  -  
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 39.90  3.33  0.23  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา 7.04  20.71  21.90  
สว่นของรายไดร้อตดับญัชทีีจ่ะรบัรูภ้ายในหน่ึงปี - - 74.06  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 19.20  11.98  172.69  
คา่ก่อสรา้งคา้งจ่าย 47.08  29.40  20.13  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3.91  12.77  116.04  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 862.47  912.12  7,667.13  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 368.29  1,471.33  8.13  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา 1.68  19.22  39.18  
คา่เผื่อผลเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 9.53  9.65  -  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย 1,488.65  2,320.84  2,413.00  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สทุธ ิ 340.94  1,685.52  3,686.03  
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิ 5.10  7.58  8.73  
หุน้กู้ – สทุธ ิ -  -  2,971.84  
รายไดร้อตดับญัช ี– สทุธ ิ - - 114.61  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี – สทุธ ิ - - 665.88  
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ 1.90  2.58  5.49  
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น -  -  0.81  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,216.07  5,516.71  9,913.70  
รวมหน้ีสิน 3,078.54  6,428.83  17,580.84  
 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557  
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งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม)    (หน่วย : ลา้นบาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
  (ปรบัปรงุใหม่)     
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบยีน 2,054.27  2,054.27  2,054.27  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 1,454.27  2,054.27  2,054.27  
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั -  1,431.06  1,431.06  
สว่นต ่ากวา่ทุนจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (753.78) (61.37) (61.37) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ -  -  9.63  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม-จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 6.96  15.64  15.64  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 185.78  (689.54) (1,068.32) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 893.22  2,750.05  2,380.91  
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -  (602.31) (725.04) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 893.22  2,147.74  1,655.87  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,971.76  8,576.57  19,236.70  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงิน  

ผลจากการซื้อหุ้นคืนและรบัโอนหนี้ของบรษิัทย่อยท าให้สนิทรพัย์รวม หนี้สนิรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของPACE 
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั จะเหน็ไดจ้ากงบแสดงฐานะการเงนิว่า สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE มสีนิทรพัยร์วม
เพิม่ขึน้จากปี 2556 เป็นจ านวน 10,660 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 124 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 11,152 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 174 และสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่เท่ากบั 2,381 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 369 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 13 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

 

ฐานะการเงนิของ PACE และบรษิทัย่อย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

สินทรพัยร์วม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE มสีนิทรพัยร์วม 8,577 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2555 เป็นจ านวน 4,605 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 116  โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งของโครงการมหานครเป็นจ านวน 2,165 ลา้นบาท
หรอืรอ้ยละ 233 จากปี 2555 การเพิม่ขึน้ของสทิธกิารเช่าทีด่นิของโครงการมหานครเป็นจ านวน 1,031 ลา้นบาทหรอืรอ้ย
ละ 98 จากปีก่อน การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นจ านวน 905 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 672 สาเหตุ
หลกัเนื่องจากการเพิม่ทุนและการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  นอกจากนี้ PACE ยงัมกีารลงทุนในที่ดนิเป็น
จ านวน 580 ลา้นบาทซึง่เป็นการซือ้ทีด่นิเพิม่ของโครงการมหานครและโครงการมหาสมุทร หวัหนิ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE มสีนิทรพัยร์วม 19,237 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 11,152 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการที่ PACE มโีครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขายของโครงการต่างๆ  ได้แก่ โครงการ     
มหานคร โครงการมหาสมุทรในสว่นวลิล่า และโครงการนิมติ หลงัสวน โดยเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 5,287 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
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1,898 จากปีก่อน และยงัมคี่าความนิยมเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2,896 ลา้นบาทรอ้ยละ 577 เนื่องมาจากค่าความนิยมทีเ่กดิ
หลงัการซือ้กจิการทัง้หมดของ D&D Inc นอกจากนี้ PACE ยงัมกีารบนัทกึสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดจ้ากธุรกจิอาหารและ
เครื่องดื่มกรูเ์ม่ตข์องดนี แอนด ์เดลกูา้ จ านวน 2,426 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557  

 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE มหีนี้สนิรวม 6,429 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 3,350 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
109  โดยมสีาเหตุหลกัจาก 1) การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นจ านวน 1,310 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
384 สาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ อยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการพฒันาโครงการมหานคร รวมทัง้การจดัซือ้ทีด่นิเพื่อ
พฒันาโครงการมหาสมุทร หวัหนิ สง่ผลใหม้หีนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นจ านวนมากขึน้ ประกอบกบัผลของการควบ
รวมงบการเงนิหลงัการซือ้หุน้คนื 2) การเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้เป็นจ านวน 1,103 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 300 
เนื่องจากมลีูกคา้ท าสญัญาซือ้หอ้งชุดพกัอาศยัโครงการเดอะ รทิซ์-คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก เพิม่ขึน้ และ 3) การ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายเป็นจ านวน 300 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 20 จากปี 2555 สาเหตุหลกั
เน่ืองจากผลการควบรวมงบการเงนิหลงัการซือ้หุน้คนื 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE มหีนี้สนิรวม 17,581 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 11,152 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัของหนี้สนิรวมทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการที ่PACE มกีารออกหุน้กูแ้ละกูย้มืเงนิจากทัง้ผูถ้อืหุน้ บุคคลภายนอก และ
สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ซึง่เงนิทุนสว่นใหญ่ถูกใชเ้พื่อการซือ้กจิการทัง้หมดของดนี แอนด ์เดลูกา้ จ านวน 140 ลา้นเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 4.5 พนัลา้นบาท และเพื่อเป็นเงนิมดัจ าส าหรบัการท าสญัญาออปชัน่เพื่อซือ้หุน้และรบัโอน
สทิธกิารช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้คา้งช าระในโครงการมหานครคนืจาก IBC และ IDJ จ านวน 319 ลา้นบาทและใชล้งทุนใน
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา  นอกจากนี้ PACE มเีงนิรบัล่วงหน้าและเงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้เพิม่ขึน้ 
533 ลา้นบาท เนื่องจากมลีูกคา้ท าสญัญาซือ้หอ้งชุดเพื่อพกัอาศยัมากขึน้และมีเงนิเพิม่จากลูกคา้ทีเ่ปลีย่นกรรมสทิธิก์าร  
ถอืครองในโครงการมหานคร จากรูปแบบการเช่าระยะยาว (Leasehold) เป็นแบบถือครองกรรมสทิธิอ์ย่างสมบูรณ์ 
(Freehold)  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ สิน้ปี  2556 PACE มสีว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ จ านวน 2,750 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,857 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 208 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดท้ าการขายหุน้เพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไป 600 ลา้นหุน้ ราคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ท าใหส้่วนทุนเพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาท และมสี่วนเกนิมูลค่าหุ้นเกดิขึน้ 1,431 ลา้นบาท และมผีลทุนสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร
เพิม่ขึ้น 875 ล้านบาทเนื่องจากการขาดทุนจากการกลบัรายการส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนัสทุธ ิ584 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE มสี่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ จ านวน 2,381 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 369 
ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 13 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก PACE มขีาดทุนสะสมเพิม่ขึน้จ านวน 379 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55 
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งบก าไรขาดทุน (งบรวม)                                                                                                                 
งบก าไรขาดทุน 2555 2556 2557 

 
  (ปรบัปรงุใหม่)     

 
รำยได้       

 
รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรนิ์เจอร์ 938.95  287.42  34.00  

 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม - - 468.58   

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 1.90  3.87  39.29  
 

ดอกเบีย้รบั 104.36  32.25  3.76  
 

ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดนิถอืไวเ้พื่อขาย - - 30.59   

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  0.47  - 4.40  
 

รายไดค้า่ธรรมเนียมบรหิาร 30.00  15.00  -  
 

รายไดอ้ื่น 13.23  6.55  27.01  
 

รวมรายได้ 1,088.90  345.09  607.63  
 

ค่ำใช้จ่ำย       
 

ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรนิ์เจอร์ (656.06) (188.12) (23.60) 
 

ตน้ทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม - - (243.69)  

ตน้ทุนคา่เช่าและคา่บรกิาร - - (64.77)  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (65.73) (186.61) (304.63) 
 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (121.94) (118.95) (305.19) 
 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (25.57) (28.17) (44.26) 
 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  - (0.93) -  
 

รวมค่าใช้จ่าย (869.29) (522.79) (986.16) 
 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 219.61 (177.70) (378.53)  

ตน้ทุนทางการเงนิ (119.19) (97.56) (207.83)  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 100.42  (275.27) (586.36) 
 

ขาดทุนจากการกลบัรายการส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธรุกจิภายใต้การ
ควบคมุเดยีวกนั – สทุธ ิ -  (584.05) -   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 100.42  (859.32) (586.36) 
 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (58.86) 18.27  84.85  
 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 41.56  (841.04) (501.50) 
 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
  

ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของ PACE และบรษิทัย่อย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายได้ 

รายได้หลกั 

หลงัจากที่ PACE ไดท้ าการซือ้กจิการทัง้หมดของ D&D Inc รา้นอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ช์ ัน้น าของโลกเมื่อเดอืน
ธนัวาคม 2557 สง่ผลให ้PACE มรีายไดจ้าก 2 ธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ และ ธุรกจิคา้ปลกีภายใต้แบรนด์ ดนี 
แอนด ์เดลกูา้ 
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ในสว่นของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์PACE มรีายไดห้ลกัจากการขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรท์ีบ่รษิทัฯ 
ไดพ้ฒันา และจะสามารถรบัรูร้ายไดเ้มื่องานก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญาและมกีารโอนกรรมสทิธิห์รอืโอนความเสีย่งของหอ้งชดุ
ในอาคารชุดพกัอาศยัใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

 

โดยในปี 2556 PACE มรีายไดจ้ากการขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอร์จ านวน 287 ลา้นบาท โดยลดลง 
652 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 69 จากปี 2555 เน่ืองจากในปี 2555 มกีารโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส 
เป็นจ านวนมาก ในขณะทีปี่ 2556 PACE มจี านวนหอ้งชุดในอาคารชดุพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรค์งเหลอืน้อยลงตามสดัสว่น
ทีล่ดลงของปรมิาณลกูคา้ทีไ่ดท้ าสญัญาแลว้ เน่ืองจากโครงการไฟคสั เลน และโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส ไดข้ายหอ้ง
ชุดในอาคารชุดพกัอาศยัจนเกอืบหมดแลว้ และบรษิัทฯ ก าลงัอยู่ในช่วงการด าเนินการพฒันาโครงการใหม่ 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร หวัหนิ 

 

ในปี 2557 PACE ไดข้ายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยั เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก ซึง่เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ
มหานคร และไดท้ าสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ จ านวน 129 ยูนิต รวมพืน้ทีป่ระมาณ 26,187.86 ตร.ม. คดิเป็นพืน้ทีร่อ้ยละ 
54.36 ของพืน้ทีโ่ครงการ โดยคาดว่าจะโอนกรรมสทิธิบ์างสว่นใหแ้ก่ผูซ้ือ้ไดต้ัง้แต่ปลายปี 2558 และจะสามารถรบัรูร้ายได้
จากการขายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยับางส่วนนี้ ไดต้ัง้แต่ปลายปี 2558 เป็นต้นไป และไดข้ายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยัโครงการ 
ไฟคสั เลน จ านวน 1 ยนูิต พืน้ที ่471.73 ตร.ม. 

 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานระหว่างปี 2557 และปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายหอ้งชุดพกัอาศยัในปี 
2557 จ านวน 34 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 88 เมื่อเปรยีบเทยีบรายไดฯ้ ของปี 2556 สาเหตุหลกัเกดิจาก ปจัจุบนั PACE อยู่
ระหว่างการพฒันาโครงการใหม่ทัง้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร โดยมยีอดขายของ
โครงการเดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหานครแลว้ จ านวน 7,127 ลา้นบาท 
แต่ยงัไม่สามารถรบัรูร้ายไดจ้นกว่าจะมกีารโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดพกัอาศยัใหก้บัลกูคา้ ในขณะทีโ่ครงการมหาสมุทร จะเริม่
เปิดขายในช่วงครึง่แรกของปี 2558 ทัง้นี้บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยั โครงการ 
เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก และส่วนของวลิล่าทีเ่ป็นทีพ่กัอาศยัของโครงการมหาสมุทร เมื่องานก่อสรา้ง
แล้วเสรจ็ ตามสญัญาและพรอ้มที่จะโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผู้ซื้อโดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็และพร้อมโอนกรรมสทิธิป์ระมาณ
ปลายปี 2558 และ ปลายปี 2559 ตามล าดบั 

 

ในปี 2557 PACE มรีายไดจ้ากธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกรูเ์ม่ตข์องดนี แอนด ์เดลกูา้ คดิเป็นสดัส่วนตามระยะเวลาในการ
เขา้ซือ้ธุรกจิเป็นจ านวน 469 ลา้นบาท และในปี 2558 เป็นต้นไป บรษิทัฯ คาดว่าธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกูรเ์ม่ต์ของดนี 
แอนด ์เดลกูา้จะสรา้งรายไดห้ลกัและมกีารเตบิโตเพิม่มากขึน้ 

 

รายได้อ่ืน 

รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าห้องชุดเพื่อพกัอาศยัพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอุปกรณ์ รวมทัง้รายได้จาก
ดอกเบีย้รบั ค่าบรหิารงาน ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เป็นตน้ 
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ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการค่าเช่าอุปกรณ์ เฟอรน์ิเจอรแ์ละพืน้ทีจ่ากบรษิทัย่อย รวมจ านวน  4 ลา้นบาทเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 104 จากปี 2555 เนื่องจากบรษิัทย่อยไดส้่งมอบพืน้ทีบ่างส่วนใหก้บัผู้เช่าพืน้ทีใ่นส่วนอาคาร รเีทล ควิบ ์ซึง่เป็น
สว่นหนึ่งของโครงการมหานครเรยีบรอ้ยแลว้ และผูเ้ช่าไดเ้ขา้มาด าเนินการตกแต่งรา้นคา้เพื่อเปิดใหบ้รกิารในปี 2557 

 

ในปี 2557 PACE มรีายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรวมเป็นจ านวน 39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 35 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นรเีทล ควิบ ์ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการมหานคร โดยเริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปลายปี 
2556 เป็นตน้มา โดย ณ สิน้ปี 2557 มรีา้นคา้ทีไ่ดท้ าสญัญาเช่าแลว้ประมาณรอ้ยละ 65 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด 

 

นอกจากนี้ในปี 2557 PACE มรีายไดอ้ื่นๆ รวมเป็นจ านวน 66 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได้
อื่นๆ ของปี 2556 ซึง่มจี านวนรวม 54 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจาก PACE มรีายไดจ้ากการขายทีด่นิทีถ่อืไวเ้พื่อขายเป็น
จ านวน 31 ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 

PACE มตีน้ทุนขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรล์ดลง 468 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 71 ในปี 2556 จากปีก่อน 
เนื่องจาก มจี านวนหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอร์คงเหลอืในโครงการ ไฟคสั เลน และโครงการศาลาแดง    
เรสซเิดนเซส น้อยลงตามสดัสว่นทีล่ดลงของปรมิาณลกูคา้ทีไ่ดท้ าสญัญาแลว้ 

 

ในปี 2557 PACE มตีน้ทุนขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัโครงการไฟคสั เลน จ านวน 24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4
ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2556 จ านวน 165 ลา้นบาท ซึง่ตน้ทุนขายในปี 2557 นี้ลดลงตามรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดใน
อาคารชุดพักอาศัย เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายห้องชุดในอาคารชุดพกัอาศัยจากโครงการศาลาแดง           
เรสซเิดนเซสจ านวน 188 ลา้นบาท ส าหรบัธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกูรเ์ม่ต์ของดนี แอนด ์เดลูกา้ ในปี 2557 บรษิทัฯ มี
ตน้ทุนขายจ านวน 244 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของรายไดร้วม 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารหลกั ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาดและการขาย ค่าใชจ้่ายผลตอบแทนผูบ้รหิาร 
ภาษธีุรกจิเฉพาะและภาษโีอนหอ้งชุด และค่าใชจ้่ายทางดา้นการบรหิารอื่นๆ  

 

PACE มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 334 ลา้นบาทในปี 2556 เพิม่ขึน้ 121 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 57 จากปี 2555 
สาเหตุหลกัมาจากแผนการตลาดเพื่อประชาสมัพนัธก์ระตุน้ยอดขายและค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัโครงการมหานคร ซึง่มี
หอ้งชุดพกัอาศยัระดบัซุปเปอรล์กัชวัรี ่โครงการ เดอะรทิซ์-คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก รวมทัง้มกีารเปิดตวัโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์หม่อกีแห่ง คอื โครงการมหาสมุทร หวัหนิ เมื่อกลางปี 2556  
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ในปี 2557 PACE มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 719 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 115 จากปี 2556 เนื่องจากในปี 
2557 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ของดนี  แอนด์ เดลูก้า 
จ านวน 156 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ้่ายจากธุรกจิเดมิอกี 563 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 305 ลา้น
บาท ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 305 ลา้นบาท และ ค่าใชจ้่ายอื่นค่าใชจ้่ายผลตอบแทนผูบ้รหิาร จ านวน 44 ลา้นบาท 
ตน้ทุนค่าเช่าค่าบรกิารอาคารมหานคร ควิบจ์ านวน 65 ลา้นบาท 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

PACE มคี่าใชจ้่ายต้นทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 18 ในปี 2556 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เนื่องจากมกีารลดจ านวนเงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิส าหรบัการพฒันาโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส และยงัไดร้บัเงนิจากการระดมทุนในการน าบรษิทัฯ 
เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อน าไปซื้อเงนิลงทุนซึ่งประกอบดว้ยหุน้และหนี้เงนิกูย้มื
ของโครงการมหานครจาก IBC และ IDJ 

 

ในปี 2557 PACE มคี่าใชจ้่ายต้นทุนทางการเงนิจ านวน 208 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 รอ้ยละ 113 เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของจ านวนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อน าไปซือ้เงนิลงทุนกจิการทัง้หมดของดนี แอนด ์เดลกูา้รวม 3.7 พนัลา้น
บาท โดยใชเ้งนิกูท้ีม่าจากการออกหุน้กูร้ะหว่างปีจ านวน 3 พนัลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากการออกตัว๋แลกเงนิสิน้ปี 
2557 จ านวน 1.2 พนัลา้นบาท 

 

ก าไรขัน้ต้น และก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

ในปี 2556 PACE มกี าไรขัน้ต้นจ านวน 99 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 35 จากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย
ห้องชุดพกัอาศยัและเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส และโครงการไฟคสั เลน  และมีผลขาดทุนสุทธิ
ประจ าปี 841 ลา้นบาทหรอื คดิเป็นอตัราขาดทุนสทุธริอ้ยละ 244 

 

ในปี 2557 PACE มกี าไรขัน้ตน้จ านวน 248 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48 แบ่งเป็นก าไรขัน้ตน้จากการขาย 
ของโครงการไฟคสั เลน จ านวน 10 ลา้นบาท และก าไรขัน้ต้นจากธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกูรเ์ม่ต์ของดนี แอนด ์เดลูกา้ 
จ านวน 225 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินงานก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดเ้ป็นผลขาดทุน จ านวน 379
ลา้นบาท และมผีลขาดทุนประจ าปีรวมทัง้สิน้ 502 ลา้นบาท ลดลง 340 ลา้นบาทจากปีก่อนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 แบ่งเป็น 
ผลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ านวน 379 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราขาดทุนสทุธริอ้ยละ 62 
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สรปุงบกระแสเงินสดรวม    (หน่วย : ลา้นบาท) 
สรปุงบกระแสเงินสดรวม 2555 2556 2557 
  (ปรบัปรงุใหม่)     
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 477.25 (369.08) (808.50) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (472.79) (719.53) (8,138.46) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (148.42) 1,993.24 8,429.43 
ผลกระทบจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ - - (2.72) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (143.96) 904.64 (520.25) 
ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 

 

ในปี 2556 PACE มเีงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมด าเนินงาน 369 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิรบัล่วงหน้าและเงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 
417 ลา้นบาท การเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขายจ านวน  662 ลา้น
บาท และภาษีจ่ายจ านวน 53 ลา้นบาท ทัง้นี้ ปี 2556 PACE มเีงนิสดใชไ้ปในกจิการลงทุนจ านวน 720 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัมาจากผลกระทบกระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในหุน้ทุนของบรษิทัย่อยเพิม่เตมิ 248 ลา้นบาท จ่ายค่าซือ้ทีด่นิ/ค่างาน
ก่อสรา้งรวมจ านวน 984 ลา้นบาท และเงนิฝากออมทรพัยท์ีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ 79 ลา้นบาท PACE มเีงนิสดไดม้า
จากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 1,993 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ทุนจ านวน 2,100 ลา้นบาท และไดม้กีารกูย้มืเงนิระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,228 ลา้นบาท 

 

ในปี 2557 PACE มเีงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมด าเนินงาน 809 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของงานระหว่าง
ก่อสรา้งและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขายจ านวน 905 ลา้นบาท เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสรา้งเพิม่ขึน้
210 ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนัเงนิรบัล่วงหน้าและเงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ไดเ้พิม่ขึน้ 533 ลา้นบาทจากการขายหอ้งชุดใน
โครงการมหานคร และภาษจี่ายจ านวน 85 ลา้นบาท PACE มเีงนิสดใชไ้ปในกจิการลงทุนจ านวน 8,138 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัมาจากการที ่PACE อยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการพฒันาโครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร หวัหนิ PACE 
มเีงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 8,429 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้และการกู้ยมืเงินจากทัง้ 
บุคคลภายนอก และสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั       
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของ PACE 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
  (ปรบัปรงุใหม่)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง       
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)             0.54               1.69                 0.99  
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)             0.16              1.14                 0.07  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัราก าไรขัน้ตน้ – ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์  30.13%   34.55%   30.58%  
อตัราก าไรขัน้ตน้ – ธรุกจิคา้ปลกี  -     -     47.99%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  23.39%   (61.83)%  (75.32)% 
อตัราก าไรสทุธ ิ  3.82%   (74.47)%  (82.53)% 
อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้เฉลี่ย  4.76%   (16.90)%           (26.37)% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  1.07%   (4.10)%  (2.61)% 
อตัราก าไรจากสนิทรพัยถ์าวร  3.10%   (5.13)% (8.39)% 
อตัราหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)             0.28               0.06                 0.03  
อตัราส่วนภาระหน้ีสิน       
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)             3.45              2.99                10.62  
ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูผูบ้รหิารของ PACE 

หมายเหตุ 
(1) การค านวณใชต้วัเลขจากงบการเงนิทีป่รบัปรงุใหมท่ีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 
อตัราสว่นสภาพคล่องของ PACE ส าหรบัปี 2556 และ 2557 อยู่ที ่1.7 เท่า และ 1.0 เท่า จากเดมิในปี 2555 อยู่ที ่0.5 เท่า 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดที่มาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นและเงนิที่ได้จากการ IPO ในปี 2556 
ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และการเพิม่ขึน้ของโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขายในปี 2556 และ 2557 
ท าใหส้นิทรพัยห์มุนเวยีนซึง่ใชใ้นการค านวณอตัราสว่นดงักล่าวเพิม่ขึน้ 

 

ในปี 2556 PACE มรีายได้จากการขายห้องชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอร์นิเจอร์ลดลงร้อยละ 69 จากปี 2555 
เน่ืองจากในปี 2556 PACE มจี านวนหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรค์งเหลอืน้อยลงตามสดัส่วนทีล่ดลงของ
ปรมิาณลูกคา้ทีไ่ดท้ าสญัญาแลว้ จงึท าใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เฉลี่ย 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราก าไรจากสนิทรพัยถ์าวร มคี่าตดิลบ 

 

ในปี 2557 PACE มรีายไดจ้ากการขายหอ้งชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอร์ลดลงรอ้ยละ 88 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 
สาเหตุหลกัเนื่องจาก ปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการใหม่ทัง้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการมหานคร และ 
โครงการมหาสมุทร แต่ยงัไม่สามารถรบัรู้รายไดจ้นกว่าจะมกีารโอนกรรมสทิธิห์้องชุดพกัอาศยัให้กบัลูกคา้ ในขณะที่
โครงการมหาสมุทร จะเริม่เปิดขายในช่วงครึง่แรกของปี 2558 จงึท าใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสทุธ ิอตัรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เฉลีย่ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราก าไรจากสนิทรพัยถ์าวร มคี่าตดิลบ 
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อตัราหนี้สนิรวมต่อผูถ้อืหุน้ในปี 2557 เพิม่ขึน้จากปีก่อน มสีาเหตุหลกัเนื่องจากในปี 2557 PACE มกีารเสนอขายหุน้กู ้
และมกีารกูย้มืเงนิทัง้จากสถาบนัการเงนิและจากผูถ้อืหุน้ ทัง้ยงัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากการออกตัว๋แลกเงนิ เพื่อน าเงนิไปใช้
เป็นเงนิมดัจ าส าหรบัการท าสญัญา Option เพื่อซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารช าระเงนิกู้และดอกเบีย้คา้งช าระในโครงการ  
มหานครคนืจาก IBC และ IDJ และใชล้งทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการต่างๆ ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาลงทุน  

สรปุเงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของบริษทัยอ่ยในกลุม่ PACE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   
 หน่วย : ล้านบาท PACE-1 PACE-2 PACE-3 PRE รวม 

 
เงินต้น 

ดอกเบีย้
ค้างจ่าย เงินต้น 

ดอกเบีย้
ค้างจ่าย เงินต้น 

ดอกเบีย้
ค้างจ่าย เงินต้น 

ดอกเบีย้
ค้างจ่าย เงินต้น 

ดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

IBC 445.89  245.57  404.51  277.84  301.60  130.67  76.80  66.96  1,228.800  721.03  
PACE 1,372.49  267.61  1,311.68  254.46  837.13  105.86  196.33  48.86  3,717.633  676.79  
นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี -  124.07  -  147.99  -  58.25  -  55.98  -  386.30  
Fourteen Point Holdings - 30.75  -  30.75  -  15.37  -  -  -  76.87  
รวม 1,818.38  668.00  1,716.19  711.03  1,138.73  310.15  273.13  171.80  4,946.433  1,860.99  
ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557       

  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทั PACE เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัทีไ่ดร้บัตามสญัญาเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
 เงนิกูย้มืมกี าหนดจ่ายเมื่อผูใ้หกู้ม้หีนงัสอืทวงถาม โดยมกี าหนดระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
 เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูย้มืทีม่สีทิธกิารเรยีกรอ้งต่อจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 เงนิกูย้มืนี้คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  
 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นความรบัผดิชอบของผูกู้้ 
(ทีม่า: หมายเหตุประกอบงบการเงนิของงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ของ PACE 
และบรษิทัย่อย)   
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1.2 ข้อมูลบริษทั เพซ ฟู้ ด รีเทล จ ากดั 
1.2.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั 
 Pace Food Retail Company Limited (“PFR”) 

ประเภทธรุกิจ 
เป็นบรษิทัโฮลดิง้เพื่อลงทุนในรา้นอาหารและเครื่องดื่ม โดยถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ D&D Inc 

เลขทะเบียนบริษทั 0105557139434 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 19 กนัยายน 2557 
ทุนจดทะเบียน 810,950,000 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 810,950,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 8,109,500 หุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 8,109,500 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 
ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PFR มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,109,497 100.00% 
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 1 0.00% 
3. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี 1 0.00% 
4. นายจมุพล เตชะไกรศร ี 1 0.00% 

  รวม 8,109,500 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PFR (แบบ บอจ.5) 
 
1.2.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PFR ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
2. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PFR 
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1.2.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานของ PFR ส าหรบังวด 3 เดือนท่ีผา่นมา 
 

งบแสดงฐานะการเงินของ PFR (งบเฉพาะกิจการ) (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 31 ธ.ค. 2557 

สินทรพัยห์มนุเวียน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  67.11  
เงนิทดรองจา่ยแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1.06  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  68.17  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  

 
เงนิลงทุนในต่างประเทศ  809.55  
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,157.26  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  1,966.81  
รวมสินทรพัย ์  2,034.98  

 
 

 
หน้ีสินหมนุเวียน  

 
เจา้หน้ีบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.00  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  0.44  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  0.44  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,230.49  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  1,230.49  
รวมหน้ีสิน  1,230.93  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนจดทะเบยีน  810.95  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  810.95  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (6.90) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  804.05  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,034.98  
ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
หมายเหตุ: PFR เริม่จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2557 

 
สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 PFR มสีนิทรพัย์รวม 2,035 ล้านบาท โดยมสีนิทรพัย์หลกัได้แก่ เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทที่
เกีย่วขอ้งกนั อนัไดแ้ก่ บรษิทั ดนี แอนด ์เดลกูา้ องิค ์และเงนิลงทุนในต่างประเทศ ซึง่สนิทรพัยห์ลกัถอืเป็นรอ้ยละ 97 ของ
สนิทรพัยร์วมทัง้หมด เพื่อใชล้งทุนในการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ดนี แอนด ์เดลกูา้ องิค์ 
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หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PFR มหีนี้สนิรวม 1,231 ลา้นบาท โดยมหีนี้สนิหลกัไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั อนั
ไดแ้ก่ PACE ซึง่ถอืเป็นรอ้ยละ 99 ของหนี้สนิรวมทัง้หมด 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ PFR ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 804 ลา้นบาท ลดลงและมีผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในปี 
2557 จ านวน 7 ลา้นบาท 
 

งบก าไรขาดทุนของ PFR (งบเฉพาะกิจการ) (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

งวด 3 เดือน 
ต.ค – ธ.ค 2557 

รายไดอ้ื่น  8.85  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  15.75  
ขาดทุนสทุธิ  (6.90) 
ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
หมายเหตุ: PFR เริม่จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2557 
 

รายได้อ่ืน 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 มรีายไดอ้ื่นจ านวน 9 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิให้
กูย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2557 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากดอกเบีย้
จ่ายเงนิกูย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 PFR มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 7 ลา้นบาท   
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1.3 ข้อมูลบริษทั ดีน แอนด ์เดลูก้า อิงค ์
1.3.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูก้า องิค ์
 Dean & DeLuca, Inc. (“D&D Inc”) 

ประเภทธรุกิจ 
รา้นซุปเปอรม์ารเ์กต็ระดบัพรเีมีย่มชัน้น า และรา้นอาหารและ
เครื่องดื่มนานาชาตสิไตลค์่าเฟ่ ภายใต ้แบรนด ์"Dean & DeLuca" 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 
28 กรกฎาคม 2542  
รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

จ านวนสาขาในสหรฐัอเมริกา 
11 สาขา (รา้นอาหารและรา้นซุปเปอรม์าเกต็)  
และมคีรวักลางจ านวน 2 แหง่ 

การจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ประกอบการโดยตรง กลุ่มธรุกจิโรงแรมและสายการบนิ และขายสนิคา้ผา่นออนไลน์ 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 เหรยีญสหรฐั  ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 

  
(หุน้สามญั 10 เหรยีญสหรฐั และส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 24,999,990 
เหรยีญสหรฐั) 

จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 5,000 หุน้  ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 1,000 หุน้  ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 เหรยีญสหรฐั  

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 
ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 D&D Inc มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามญั 

ท่ีถือ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั 1,000 100% 
  รวม 1,000 100% 

ทีม่า: ส าเนา Share certificate ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557  
 
1.3.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ D&D Inc ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 2 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 
2. Mr. Bayani Lauraya 

ทีม่า: ส าเนา Secretary’s certificate ณ วนัที ่5 ธนัวาคม 2557 
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1.3.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ D&D Inc 
 
งบแสดงฐานะการเงินของ D&D Inc 

 
(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสิน 3 ก.พ. 2556 2 ก.พ. 2557 28 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.25  0.26  5.30  
ลูกหน้ีการคา้-สทุธ ิ 1.50  1.11  1.17  
สนิคา้คงเหลอื 5.63  5.99  5.79  
เงนิจา่ยล่วงหน้าและสนิทรพัยอ์ื่น 0.51  0.60  -  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน -  -  1.05  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 7.89  7.96  13.31  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์-สทุธ ิ 6.08  4.92  4.49  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  -  73.75  
คา่ความนิยม 0.11  0.11  88.12  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 0.13  0.11  0.34  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6.32  5.15  166.70  
รวมสินทรพัย ์ 14.21  13.10  180.01  
    

หน้ีสินหมนุเวียน 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3.80  -  -  
เจา้หน้ีการคา้ 4.71  3.42  6.85  
เจา้หน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -  2.48  
รายไดร้อการตดับญัชทีีถ่งึก าหนดภายในหน่ึงปี 3.04  2.51  -  
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย -  -  35.24  
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย -  -  0.60  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 6.76  6.16  5.19  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น -  -  1.25  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 18.30  12.09  51.62  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

   
รายไดร้อการตดับญัช ี- สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดภายในหน่ึงปี 9.73  7.37  20.25  
ก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการตดับญัช ี 0.42  0.29  -  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -  -  77.71  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36.41  41.88  -  
คา่เช่าคา้งจา่ย 2.96  3.06  -  
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น -  -  3.51  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 49.52  52.60  101.47  
รวมหน้ีสิน 67.82  64.69  153.09  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2556 2 กุมภาพนัธ ์2557 และงบการเงนิ 11 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 
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งบแสดงฐานะการเงินของ D&D Inc 

 
(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3 ก.พ. 2556 2 ก.พ. 2557 28 ธ.ค. 2557 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   
หุน้บุรมิสทิธิท์ีอ่อกและช าระแลว้ 5.00  5.00  - 
หุน้สามญัทีอ่อกและช าระแล้ว 0.57  0.57  0.00  
หุน้ทุนซือ้คนื (2.74) (2.74) -  
เพิม่ทุน 64.06  64.06  -  
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ -  -  25.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (120.51) (118.48) 1.92  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (53.61) (51.59) 26.92  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14.21  13.10  180.01  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2556 2 กุมภาพนัธ ์2557 และงบการเงนิ 11 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 

 
เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของ D&D Inc 

หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั   28 ธนัวาคม 2557   
เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 

บรษิทั เพซ ฟู้ด รเีทล จ ากดั 35.00  0.24  35.24  
รวม 35.00  0.24  35.24  

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
PACE ไดซ้ือ้กจิการรา้นอาหาร เครื่องดื่ม และซปูเปอรม์ารเ์กต็ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ดนี แอนด ์
เดลกูา้” (Dean & DeLuca) รวมถงึบรษิทัในเครอืทัง้หมดของ D&D Inc รวม 11 สาขา  
 
ดงันัน้ ตามสญัญาและแผนการรวมกจิการระหว่าง PACE และ D&D Inc: D&D Inc ไดม้กีารยกเลกิหุน้บุรมิสทิธิแ์ละหุน้จด
ทะเบยีนทีย่งัไม่ไดอ้อกและเรยีกช าระ ยกเลกิหุน้ทุนไดร้บัคนื (Teasury stock) และไถ่ถอนหุน้บุรมิสทิธิท์ีอ่อกและอยู่ในมอื
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ D&D Inc ไดช้ าระหนี้สนิ เช่น เงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระของเงนิกูย้มื ตัว๋เงนิจ่ายและหุน้กู ้หรอื ตรา
สารหนี้ที่ลกัษณะใกล้เคียง ใบส าคญัแสดงสทิธิในการได้มาซึ่งเครื่องมอืทางการเงนิหรอืหลกัทรพัย์ และภาระผู กพนัที่
เกีย่วขอ้งกบั Letter of credit และตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคารรบัรอง (Bank acceptance) เรยีบร้อยแล้ว ดงันัน้ ณ วนัที ่28 
ธนัวาคม 2557 งบการเงนิขา้งตน้ไดส้ะทอ้นถงึฐานะทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของ D&D Inc และน ามาควบรวมกบั PACE 
 
สินทรพัย ์
ณ วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2557 D&D Inc มสีนิทรพัยร์วม 13 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์  
  
ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 D&D Inc มสีนิทรพัยร์วม 180 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 167 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าความนิยมจากการเขา้ซือ้บรษิทัในเครอื และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดจ้าก
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ของ ดีน แอนด์ เดลูก้า อาทเิช่น เครื่องหมายการค้า และแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมี
สนิทรพัยห์ลกัไดแ้ก่ ค่าความนิยม และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ซึง่สนิทรพัยห์ลกัถอืเป็นรอ้ยละ 90 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด 
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หน้ีสิน 
ณ วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2557 D&D Inc มหีนี้สนิรวม 65 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากปีก่อน จ านวน 3 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 D&D Inc มหีนี้สนิรวม 153 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 88  ลา้นเหรยีญ
สหรฐั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) และเงนิกูย้มืจากผูถ้ือหุ้นและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่ PFR โดยมหีนี้สนิหลกัได้แก่ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย และรายไดร้อการตดับญัชี ซึง่หนี้สนิหลกัถอืเป็นรอ้ยละ 87 ของหนี้สนิ
รวมทัง้หมด 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ D&D Inc ณ วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2557 D&D Inc แสดงยอดตดิลบ 52 ลา้นเหรยีญสหรฐั น้อยลง
จากปี 2556 เน่ืองจากปี 2557 มผีลการด าเนินงานมกี าไร จ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ D&D Inc ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 จ านวน 27 ลา้นเหรยีญสหรฐั ประกอบดว้ย ส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้จ านวน 25 ลา้นเหรยีญสหรฐั และผลก าไรทีเ่กดิขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2557 จ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

งบก าไรขาดทุนของ D&D Inc 

  

(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
   งวด 10 เดือน งวด 1 เดือน 

 
ก.พ. 2556 ก.พ. 2557 ก.พ. - พ.ย. 2557 ธ.ค. 2557 

      (ก่อนซ้ือกิจการ) (หลงัซ้ือกิจการ) 
รำยได้  

    
รายไดจ้ากการขาย 94.28  93.01  70.64  14.62  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ -  -  2.93  0.06  
ก าไรจากการขายสนิทรพัย ์ -  -  0.11  -  
รายไดอ้ื่น 3.09  1.15  0.04  0.02  
รวมรายได้ 97.37  94.15  73.72  14.70  
ค่ำใช้จ่ำย  

    
ตน้ทุนขาย 46.74  43.69  33.24  7.41  
คา่โฆษณา 2.04  1.77  1.86  0.30  
คา่เช่า 11.75  11.94  9.58  0.98  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและการด าเนินงาน 29.66  27.85  9.90  1.58  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 4.59  3.89  17.42  2.04  
รวมค่าใช้จ่าย 94.77  89.14  72.01  12.30  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2.59  5.02  1.72  2.40  
ตน้ทุนทางการเงนิ 2.81  2.25  1.87  0.47  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (0.22) 2.77  (0.15) 1.93  
ภาษเีงนิได ้ 0.07  0.74  0.18  0.00  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (0.29) 2.03  (0.33) 1.92  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2556 2 กุมภาพนัธ ์2557 และ งบการเงนิ 11 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2557 
หมายเหตุ: ผลประกอบการงวดเดอืนธนัวาคม 2557 (1 เดอืน) เทา่นัน้ทีจ่ะน ามารวมกบัผลประกอบการของ PACE 
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รายได้จากการขาย 
ในปี 2557 รายไดจ้ากการขาย จ านวน 93 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยจ านวน 1 ลา้นเหรยีญสหรฐั และ
ส าหรบังวดหนึ่งเดอืนสิน้สุด 28 ธนัวาคม 2557 มรีายไดจ้ากการขาย (ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มกูร์เมต์) จ านวน 15 ลา้น
เหรยีญสหรฐั หลงัที ่PFR ท าการเขา้ซือ้กจิการทัง้หมดของ D&D Inc ในไตรมาส 4 ปี 2557  
 
ต้นทุนขาย 
ในปี 2557 ต้นทุนขาย จ านวน 44 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงจากปีก่อน จ านวน 3 ลา้นเหรยีญสหรฐั และส าหรบังวดหนึ่ง
เดอืนสิน้สดุ 28 ธนัวาคม 2557 D&D Inc มตีน้ทุนขายจ านวน 7 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการด าเนินงาน 
ในปี 2557 ค่าใชจ้่ายในการขายและการด าเนินงานจ านวน 28 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากปีก่อนจ านวน 2 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั และส าหรบังวดหนึ่งเดอืนสิน้สุด 28 ธนัวาคม 2557 D&D Inc มคี่าใชจ้่ายในการขายและการด าเนินงานจ านวน 2 
ลา้นเหรยีญสหรฐั  
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในปี 2557 มผีลก าไรสทุธจิ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั  และส าหรบังวดหนึ่งเดอืนสิน้สุด 28 ธนัวาคม 2557 มผีลก าไรสุทธิ
จ านวน 1.9 ลา้นเหรยีญสหรฐั   
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1.4 ข้อมูลบริษทั เพซ คนัทร่ี คลบั จ ากดั 

1.4.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ คนัทรี ่คลบั จ ากดั 
 Pace Country Club Company Limited (“PCC”) 
ประเภทธรุกิจ พฒันาโครงการมหาสมทุร คนัทรี ่คลบั ส าหรบัสมาชกิและผูพ้กัอาศยั

ของโครงการมหาสมทุรในส่วนของวลิล่าทีเ่ป็นที่พกัอาศยั ซึง่
บรหิารงานโดย PACE ทีต่ ัง้โครงการอยูท่ี ่อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105557085652 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 18 มถิุนายน 2557 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 10,000 หุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 10,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PCC มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 9,997 99.97% 
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 1 0.01% 
3. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี 1 0.01% 
4. นายจมุพล เตชะไกรศร ี 1 0.01% 

  รวม 10,000 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PCC (แบบ บอจ.5) 
 

1.4.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PCC ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี

2. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี

3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี
ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PCC 

  



 

  หน้า 43 
 

1.4.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานของ PCC ส าหรบังวด 3 เดือนท่ีผา่นมา 
 
งบแสดงฐานะการเงินของ PCC 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสิน   31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   19.05  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   5.73  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   24.78  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   

 
งานระหว่างก่อสรา้ง   90.80  
เงนิจา่ยล่วงหน้าแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง   3.84  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   94.64  
รวมสินทรพัย ์   119.42  

   
 

หน้ีสินหมนุเวียน   
 

เจา้หน้ีการคา้   25.96  
เจา้หน้ีบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   0.00  
เงนิกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   90.70  
ดอกเบีย้คา้งจา่ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   1.28  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย   0.63  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน   118.58  
รวมหน้ีสิน   118.58  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   

 
ทุนจดทะเบยีน   1.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้   1.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม   (0.16) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   0.84  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   119.42  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
หมายเหตุ: PCC เริม่จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2557 
 
สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PCC มสีนิทรพัยร์วม 119 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัยห์ลกัไดแ้ก่ งานระหว่างก่อสรา้งโครงการ
มหาสมุทรสว่นของ คนัทรี ่คลบั และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซึง่สนิทรพัยห์ลกัถอืเป็นรอ้ยละ 92 ของสนิทรพัย์
รวมทัง้หมด 
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หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PCC มหีนี้สนิรวม 119 ลา้นบาท โดยมหีนี้สนิหลกัไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ
เจา้หนี้การคา้ ซึง่หนี้สนิหลกัถอืเป็นรอ้ยละ 98 ของหนี้สนิรวมทัง้หมด 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PCC ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 0.84 ลา้นบาท ลดลงจากมผีลขาดทุนในปีนี้ 
 
งบก าไรขาดทุนของ PCC (หน่วย : ลา้นบาท) 

   งวด 3 เดือน 

 
  ต.ค - ธ.ค. 2557 

รายได ้   -  
คา่ใชจ้า่ยทัว่ไปและบรหิาร   0.16  
ขาดทุนสทุธิ   (0.16) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
หมายเหตุ: PCC เริม่จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2557 

 
โครงการมหาสมุทร คนัทรี่ คลบั ซึง่ไดเ้ริม่ท าการพฒันาพื้นทีต่ัง้แต่ปลายปี 2556 ไดม้คีวามคบืหน้าก่อสรา้งเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ผู้บรหิารของ PCC คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ประมาณปลายปี 2559 
 
ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและบริหาร  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 PCC มคี่าใชจ้่ายทัว่ไปและบรหิาร จ านวน 0.16 ลา้นบาท  
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1.5 ข้อมูลบริษทั วาย แอล พี จ ากดั 

1.5.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บรษิทั วาย แอล พ ีจ ากดั 
 YLP Company Limited  (“YLP”) 
ประเภทธรุกิจ พฒันาโครงการ ศาลาแดง  เรสซเิดนเซส จ านวน 132 ยนิูต 
  อาคารพกัอาศยั อาคารสงู 25 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ จ านวน 5 ชัน้ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105550118130 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 9 พฤศจกิายน 2550 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 500,000 หุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 500,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 YLP มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 499,997 100.00% 
2. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี 1 0.00% 
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 1 0.00% 
4. นายจมุพล เตชะไกรศร ี 1 0.00% 

  รวม 500,000 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั YLP (แบบ บอจ.5) 

 

1.5.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ YLP ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
2. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั YLP 
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1.5.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ YLP ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
งบแสดงฐานะการเงินของ YLP  

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสิน  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน      

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  83.50  94.44  56.22  
ลูกหน้ีการคา้  -  13.35  -  
เงนิลงทุนระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  -  -  60.49  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  204.34  -  
สนิคา้คงเหลอื  248.10  85.19  85.19 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  2.48  1.19  0.81  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  334.09  398.50  202.71  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน      

 
อุปกรณ์-สทุธ ิ  6.87  5.03  3.70  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  0.29  0.25  0.21  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  7.16  5.28  3.90  
รวมสินทรพัย ์  341.25  403.78  206.61  

  
   

หน้ีสินหมนุเวียน  
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น  -  184.39  -  
เจา้หน้ีการคา้  1.47  0.03  -  
เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง  -  -  0.08  
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้-บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  15.87  9.51  -  
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้-อื่นๆ  30.36  18.25  32.70  
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 0.80  0.52  0.63  

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  12.94  2.37  0.14  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  1.24  1.22  0.08  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  1.52  1.03  0.21  
คา่ก่อสรา้งคา้งจ่าย  47.08  29.40  20.13  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  0.23  0.60  0.28  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  111.50  247.33  54.24  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงินของ YLP 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

   
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ  3.77  3.56  3.00  
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน  -  -  0.42  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  3.77  3.56  3.42  
รวมหน้ีสิน  115.27  250.90  57.67  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   
ทุนจดทะเบยีน  50.00  50.00  50.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  50.00  50.00  50.00  
ส ารองตามกฎหมาย  -  5.00  5.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  175.98  97.88  93.94  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  225.98  152.88  148.94  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  341.25  403.78  206.61  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 YLP มสีนิทรพัยร์วม 404 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 63 ลา้นบาท เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 YLP มสีนิทรพัยร์วม 207 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 197 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมสีนิทรพัยห์ลกัไดแ้ก่ สนิคา้คงเหลอื เงนิลงทุนระยะสัน้
แก่บรษิัทที่เกีย่วขอ้งกนั และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซึง่สนิทรพัย์หลกัถอืเป็นร้อยละ 98 ของสนิทรพัยร์วม
ทัง้หมด 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 YLP มหีนี้สนิรวม 251 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 136 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 YLP มหีนี้สนิรวม 58 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 193 ลา้นบาท เนื่องจากการจ่าย
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น และจ่ายช าระค่าก่อสรา้ง 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ YLP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 153 ลา้นบาท ลดลงสุทธจิากปีก่อน เป็นจ านวน 73 
ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2556 
 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ YLP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 149 ลา้นบาท ลดลงสุทธจิากปีก่อน เป็นจ านวน 4 
ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในปี 2557 
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งบก าไรขาดทุนของ YLP 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

รำยได้       
 

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรนิ์เจอร ์  914.38  245.10  -  
ดอกเบีย้รบั  0.92  8.10  5.89  
รายไดอ้ื่น  8.12  0.02  8.33  
รวมรายได้  923.42  253.22  14.22  
ค่ำใช้จ่ำย       

 
ตน้ทุนขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรนิ์เจอร ์  641.51  162.91  -  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย  21.68  1.36  0.00  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  65.56  24.16  13.05  
รวมค่าใช้จ่าย  728.76  188.43  13.05  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  194.65  64.79  1.17  
ตน้ทุนทางการเงนิ  14.47  7.00  4.60  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  180.18  57.79  (3.43) 
ภาษเีงนิได ้  34.31  10.89  0.50  
ก าไรสทุธิ  145.87  46.90  (3.94) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
 

สรปุงบกระแสเงินสดของ YLP  

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมด าเนินงาน  616.64  149.89  1.00  
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมลงทุน  22.66  (195.86) 150.23  
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ  (600.26) 56.90  (189.44) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  39.04  10.94  (38.22) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

รายได้ 
ในปี 2556 มรีายไดจ้ากการขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรจ์ากโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส จ านวน 
245 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 669 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดส้่วนทีเ่หลอืของหอ้งชุดที่
โอนกรรมสทิธิใ์นปีน้ี ประมาณรอ้ยละ 11 ของมลูค่าหอ้งชุดทัง้หมด 
 
YLP ขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอรจ์ากโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส จ านวน  5 ยนูิตสดุทา้ยทีเ่หลอื
ใหแ้ก่กรรมการในไตรมาสที ่4 ปี 2557 โดยไดร้บัช าระค่ามดัจ าและท าสญัญาจะซือ้จะขายแลว้เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2557 
แต่ยงัไม่รบัรูร้ายได ้(ผูบ้รหิารคาดว่าจะรบัรูร้ายได้หอ้งชุดจ านวน 2 ยูนิต ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 ส่วนหอ้งชุดทีเ่หลอื
อกี 3 ยนูิตคาดว่าจะท าการโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายได้ภายในเดอืนเมษายน 2558) อนัเป็นผลใหใ้นปี 2557 ไม่มรีายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละเฟอรน์ิเจอร ์แต่ยงัมรีายไดจ้ากดอกเบีย้รบั และรายไดอ้ื่น 
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ต้นทุนขายห้องชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรนิ์เจอร ์ 
ในปี 2556 มตีน้ทุนขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอร์ จ านวน 163 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 
479 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการรบัรูต้น้ทุนขายหอ้งชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอรน์ิเจอร์ส่วนทีเ่หลอืของหอ้ง
ชุดทีโ่อนกรรมสทิธิใ์นปีน้ี 
 
ในปี 2557 ยงัไม่รบัรู้ต้นทุนขายห้องชุดในอาคารชุดพกัอาศยัและเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่เหลอืจ านวน 5 ห้องสุดท้าย อนั
เน่ืองมาจาก YLP จะท าการโอนกรรมสทิธิภ์ายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2556 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 24 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 41 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารตามจ านวนหอ้งชุดทีโ่อนกรรมสทิธิใ์นปีน้ี ประมาณรอ้ยละ 11 ของมลูค่าหอ้งชุดทัง้หมด 
 
ในปี 2557 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 11 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารตามจ านวนหอ้งชุดทีร่อการโอนกรรมสทิธิภ์ายในไตรมาสที ่1 ปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 5 
ของมลูค่าหอ้งชุดทัง้หมด 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในปี 2556 มผีลก าไรสทุธจิ านวน 47 ลา้นบาท และในปี 2557 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 4 ลา้นบาท 
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1.6 ข้อมูลบริษทั เพซ เรียลเอสเตท จ ากดั 

1.6.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
 Pace Real Estate Company Limited (“PRE”) 

ประเภทธรุกิจ 
บรษิทัโฮลดิง้เพื่อลงทุนในโครงการมหานคร โดยถอืหุน้ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 50 ของ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 

เลขทะเบียนบริษทั 0105551091855 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 15 สงิหาคม 2551   
ทุนจดทะเบียน 10,183,800 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10,183,800 บาท  
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 101,838 หุน้  
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 101,838 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PRE มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 68,919 67.68% 
2. ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ี 32,000 31.42% 
3. บรษิทั ไอดเีจ โฮดิง้ส ์จ ากดั 919 0.90% 

  รวม 101,838 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PRE (แบบ บอจ.5) 

 
1.6.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PRE ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี
4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 
5. นางสาวอนัต เมนิแพช 
6. นายโอเรน ชาลูซี ่

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PRE   
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1.6.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PRE ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
งบแสดงฐานะการเงินของ PRE 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัยแ์ละส่วนของผู้ถือหุ้น  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  -  0.19  0.19  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  -  0.19  0.19  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        
เงนิลงทุนในหุน้ทุนของบรษิทัยอ่ย-ราคาทุน  250.00  250.00  250.00  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  250.00  250.00  250.00  
รวมสินทรพัย ์  250.00  250.19  250.19  
     

หน้ีสินหมนุเวียน  
   

เงนิทดรองจา่ยจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  0.72  0.87  1.01  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  0.06  0.06  0.06  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  0.78  0.93  1.07  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

   
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย  405.45  424.44  444.93  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  405.45  424.44  444.93  
รวมหน้ีสิน  406.23  425.37  446.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   
ทุนจดทะเบยีน  10.00  10.18  10.18  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  10.00  10.18  10.18  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (166.23) (185.37) (206.00) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (156.23) (175.19) (195.81) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  250.00  250.19  250.19  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของ PRE 

หน่วย : ล้านบาท   31 ธนัวาคม 2557   
เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 

บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 196.33  48.86  245.19  
บรษิทั ไอบซีไีทยแลนด ์แอลทดี ี 76.80  66.96  143.76  
คณุสรพจน์ เตชะไกรศร ี -  55.98  55.98  
รวม 273.13  171.80  444.93  

หมายเหตุ:  
1) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2554 คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีไดเ้ขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงโอนหนี้เงนิกู้ในส่วนของเงนิต้นจ านวน 120 ล้านบาทใหแ้ก่ PACE ซึ่งใน

การนี้ PACE ไดท้ าการจา่ยช าระเงนิใหแ้กค่ณุ สรพจน์ เตชะไกรศร ีเป็นจ านวน 120 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  
2) ตามบนัทกึขอ้ตกลงลงวนัที ่25 มกราคม 2555 คุณสรพจน์ เตชะไกรศรจีะท าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในส่วนดอกเบี้ยเงนิกู้ให้แก่ PACE หลงัจากพ้น

ระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัฯไดร้บัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) ทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ
ส าหรบัการก่อสรา้งอาคารในโครงการมหานครเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE และแบบ filling แกไ้ขขอ้มลูล่าสุด (ลงวนัที ่7 มถิุนายน 2556) 

 
สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 PRE มสีนิทรพัยร์วม 250 ลา้นบาท ไม่เปลีย่นแปลงจากปี 2555 โดยมสีนิทรพัยห์ลกั
จากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยคดิเป็นรอ้ยละ 99 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด เพื่อใชล้งทุนในบรษิทัย่อยไดแ้ก่ PACE-1 จ านวน 
100 ลา้นบาท PACE-2 จ านวน 100 ลา้นบาท และ PACE-3 จ านวน 50 ลา้นบาท 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PRE มหีนี้สนิรวม 425 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 19 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้
ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งเงนิกูย้มืทีถ่อืครองโดย IBC ใหเ้ป็นของ PACE  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PRE มหีนี้สนิรวม 446 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 21 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้
ของดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่ PACE และ IBC โดยมหีนิ้สนิหลกัจากเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายคดิเป็นรอ้ยละ 99 
ของหนิ้สนิรวมทัง้หมด  
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ PRE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 แสดงยอดตดิลบ 175 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 19 ลา้นบาท 
 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ PRE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 แสดงยอดตดิลบ 196 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 21 ลา้นบาท  
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งบก าไรขาดทุนของ PRE 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

รำยได้         
ดอกเบีย้รบั  -  0.00  0.00  
รวมรายได้  -  0.00  0.00  
ค่ำใช้จ่ำย         
คา่ใชจ้า่ยทัว่ไปและบรหิาร  0.20  0.15  0.14  
รวมค่าใช้จ่าย  0.20  0.15  0.14  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน  (0.20) (0.15) (0.14) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  37.18  18.99  20.48  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ  (37.38) (19.14) (20.63) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
 

สรปุงบกระแสเงินสดของ PRE 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมด าเนินงาน  (0.00) 0.00  0.00  
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมลงทุน  -  -  -  
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ  -  0.18  -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (0.00) 0.19  0.00  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ต้นทุนทางการเงิน  
ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2556 PRE มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 18 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการโอนสทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้คา้งจ่ายทีถ่อืครองโดย IBC ใหเ้ป็นของ PACE  
 
ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 PRE มตีน้ทุนทางการเงนิจ านวน 21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 2 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากมเีงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ในปีนี้  
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1.7 ข้อมูลบริษทั เพซ โปรเจค วนั จ ากดั 

1.7.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ โปรเจค็ วนั จ ากดั 
 Pace Project One Company Limited (“PACE-1”) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิโรงแรมบางกอกเอดชิัน่ (Bangkok Edition Hotel) 

  
เป็นโรงแรมซุปเปอรล์กัชวัรี่ บูตคิ 5 ดาว จ านวน 159 หอ้ง  
อาคารหลกั ชัน้ 1-20 

  
บรหิารโดย เดอะรทิซ์-คารล์ดนั โฮเทล็ คมัพานี เป็นบรษิทับรหิาร
จดัการภายใตก้ลุ่มแมรอิอท (The Ritz-Carlon Hotel Company) 

เลขทะเบียนบริษทั 0105550121114 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 19 พฤศจกิายน 2550 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 2,000,000 หุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 2,000,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-1 มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั          1,000,000  50.00% 
2. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            680,000  34.00% 
3. ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ี            320,000  16.00% 

  รวม 2,000,000 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PACE-1 (แบบ บอจ.5) 
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1.7.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PACE-1 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 

1. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี
4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 
5. นางสาวอนัต เมนิแพช 
6. นายโอเรน ชาลูซี ่

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PACE-1 

 
1.7.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PACE-1 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-1 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัย ์  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
   (ปรบัปรงุใหม่)     
สินทรพัยห์มนุเวียน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  53.19  217.24  24.08  
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื  10.81  23.51  49.91  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  0.05  0.10  0.10  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  64.05  240.84  74.09  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        
คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อการตดับญัชี  5.55  -  -  
สทิธกิารเช่าทีด่นิ – สทุธ ิ  842.09  833.52  -  
ทีด่นิ  -  84.51  985.97  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สทิธกิารเช่าที่ดนิ  28.14  -  -  
เงนิจา่ยล่วงหน้าแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  57.05  31.05  48.12  
งานระหว่างก่อสรา้ง  587.41  847.78  1,296.76  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  1,520.24  1,796.86  2,330.86  
รวมสินทรพัย ์  1,584.29  2,037.70  2,404.95  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-1 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
   (ปรบัปรงุใหม่)     
หน้ีสินหมนุเวียน  

   
เจา้หน้ีการคา้  53.23  47.52  98.23  
เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ  -  -  28.36  
เจา้หน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.01  15.48  0.06  
ดอกเบีย้คา้งจา่ยใหก้บับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  0.81  -  -  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  1.46  1.46  1.46  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  1.59  0.99  2.55  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  57.10  65.45  130.67  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

   
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  0.78  4.32  8.93  
เจา้หน้ีเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  140.00  -  30.96  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -  291.32  349.11  
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย  1,785.46  2,177.53  2,486.38  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  1,926.24  2,473.17  2,875.38  
รวมหน้ีสิน  1,983.34  2,538.63  3,006.04  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   
ทุนจดทะเบยีน  200.00  200.00  200.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  200.00  200.00  200.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (599.05) (700.93) (801.10) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (399.05) (500.93) (601.10) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,584.29  2,037.70  2,404.95  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
 

เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของ PACE-1 
หน่วย : ลา้นบาท   31 ธนัวาคม 2557   

เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 
บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,372.49  267.61  1,640.10  
บรษิทั ไอบซีไีทยแลนด ์แอลทดี ี 445.89  245.57  691.46  
คณุสรพจน์ เตชะไกรศร ี -  124.07  124.07  
Fourteen Points Holdings -  30.75  30.75  
รวม 1,818.38  668.00  2,486.38  

หมายเหตุ:  
1) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2554 คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ Fourteen Points Holdings (“FPH”) (บรษิทัซึง่ถอืหุน้โดย คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH 

เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ PACE-1 ก่อนที ่PACE จะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้เขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงโอนหนี้เงนิกู้ในส่วนของเงนิต้นจ านวน 
281.29 ล้านบาท และ 63.17 ล้านบาท ตามล าดบั ใหแ้ก่ PACE ซึ่งในการนี้ PACE ได้ท าการจ่ายช าระเงนิเป็นจ านวน 281.29 ล้านบาท และ 63.17 
ลา้นบาทตามล าดบั ใหแ้ก่คุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

2) ตามบนัทกึขอ้ตกลงลงวนัที่ 25 มกราคม 2555 คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี และ FPH จะท าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในส่วนดอกเบี้ยเงนิกู้ให้แก่ PACE 
หลงัจากพ้นระยะเวลา 60 วนันับจากวนัทีบ่รษิทัฯได้รบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) ทีอ่อกโดย
หน่วยงานราชการส าหรบัการก่อสรา้งอาคารในโครงการมหานครเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE และแบบ filling แกไ้ขขอ้มลูล่าสุด (ลงวนัที ่7 มถิุนายน 2556) 
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สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-1 มสีนิทรพัยร์วม 2,038 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 453 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของ 1) งานระหว่างก่อสรา้งอาคารหลกัของโครงการมหานคร เพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมบางกอกเอดชิัน่ 
(Bangkok Edition Hotel) 2) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ 3) ทีด่นิอาคารหลกัโครงการมหานคร  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-1 มสีนิทรพัยร์วม 2,405 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 367 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการ 1) ทีด่นิโครงการมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าทีด่นิ และค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ตามที ่
PACE-1 ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการใหเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ทีด่นิบรเิวณโครงการมหานคร (จากเดมิเคยบนัทกึเป็น
สทิธกิารเช่าที่ดนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556) และ 2) งานระหว่างก่อสร้างอาคารหลกัโครงการมหานคร ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย รายจ่ายฝ่ายทุน เช่น ค่าใชจ้่ายออกแบบ ค่าทีป่รกึษา ดอกเบีย้จ่าย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมสีนิทรพัยห์ลกั
ไดแ้ก่ งานระหว่างก่อสร้างโครงการมหานคร และทีด่นิอาคารหลกัโครงการมหานคร ซึ่งสนิทรพัยห์ลกัถือเป็นรอ้ยละ 95 
ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด 
 
หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-1 มหีนี้สนิรวม 2,539 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 555 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการเพิม่ขึน้ของ 1) เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งเงนิกูย้มืทีถ่อืครองโดย IBC 
ใหเ้ป็นของ PACE และ 2) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-1 มหีนี้สนิรวม 3,006 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 467 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย โดยมหีนิ้สนิหลกัไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้ง
จ่าย และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึง่หนี้สนิหลกัถอืเป็นรอ้ยละ 94 ของหนี้สนิรวมทัง้หมด 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PACE-1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 แสดงยอดตดิลบ 501 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 102 ลา้นบาท  
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PACE-1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 แสดงยอดตดิลบ 601 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 100 ลา้นบาท  
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งบก าไรขาดทุนของ PACE-1 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

   (ปรบัปรงุใหม่)     
รำยได้         
ก าไรสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ-สทุธ ิ  0.72  -  1.07  
รายไดอ้ื่น  0.04  0.00  0.05  
รวมรายได้  0.76  0.00  1.12  
ค่ำใช้จ่ำย         
คา่ธรรมเนียมบรหิาร  15.48  15.48  15.48  
คา่ใชจ้า่ยในการตลาด  0.25  0.21  0.06  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  4.75  1.45  1.59  
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธกิารเช่าทีด่นิ  8.58  8.58 0.71 
ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ-สทุธ ิ  -  0.11 - 
รวมค่าใช้จ่าย  29.06  25.83  17.85  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน  (28.30) (25.83) (16.73) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  96.94  76.05  83.44  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  (125.24) (101.88) (100.17) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 

 
สรปุงบกระแสเงินสดของ PACE-1 (หน่วย : ลา้นบาท) 
หน่วย : ลา้นบาท  2555 2556 2557 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมด าเนินงาน  (5.78) (12.28) (21.16) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมลงทุน  (183.17) (246.48) (382.90) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ  187.49  422.81  210.90  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (1.46) 164.05  (193.16) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
ความคบืหน้าของโครงการมหานคร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 การก่อสรา้งของอาคารหลกัชัน้ 1-20 ในส่วนของโรงแรม
บางกอกเอดชิัน่ (Bangkok Edition) แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 28 ทัง้นี้ ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงว่า ในส่วนของงานใต้ดนิและงาน
โครงสร้างส่วนใหญ่ซึง่เป็นส่วนที่ใช้เวลาในการก่อสรา้งค่อนขา้งนานนัน้ได้ด าเนินการก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ในส่วน
ของงานทีเ่หลอือนัไดแ้ก่ งานระบบและงานตกแต่งนัน้สามารถท าควบคู่กนัไปได ้ซึง่จะท าใหส้ามารถด าเนินการไดร้วดเรว็
ขึน้ โดยผูบ้รหิารคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสที ่2 ปี 2559  
 
ค่าใช้จ่าย 
ในปี 2556 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 26 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
ในปี 2557 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 18 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการค่าตดั
จ าหน่ายสทิธกิารเช่าทีด่นิ อนัเป็นผลมาจากการโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิมาเป็นของ PACE-1 
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ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2556 มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 76 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 21 ลา้นบาท เนื่องจากการโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้คา้งจ่ายทีถ่อืครองโดย IBC ใหเ้ป็นของ PACE  
 
ในปี 2557 มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556  เป็นจ านวน 7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้-PACE และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในปี 2556 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 102 ลา้นบาท และในปี 2557 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 100 ลา้นบาท 
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1.8 ข้อมูลบริษทั เพซ โปรเจค ทู จ ากดั 

1.8.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทู จ ากดั 
 Pace Project Two Company Limited (“PACE-2”) 
ประเภทธรุกิจ ขายและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพกัอาศยัโครงการ 

 

เดอะ รทิซ์-คารล์ดนั เรสซเิดนเซส บางกอก  
(The Ritz-Carlton Residences Bangkok) 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยัระดบัซุปเปอรล์กัชวัรี ่ 
จ านวน 200 ยนิูต อาคารหลกั ชัน้ 23-73  

เลขทะเบียนบริษทั 0105551020532 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 19 กุมภาพนัธ ์2551   
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 2,000,000 หุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 2,000,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-2 มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั          1,000,000  50.00% 
2. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            680,000  34.00% 
3. ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ี            320,000  16.00% 

  รวม 2,000,000 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PACE-2 (แบบ บอจ.5) 
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1.8.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PACE-2 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี
4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 
5. นางสาวอนัต เมนิแพช 
6. นายโอเรน ชาลูซี ่

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PACE-2 

 
1.8.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PACE-2 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-2 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัย ์  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

   (ปรบัปรงุใหม่)     
สินทรพัยห์มนุเวียน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  26.88  536.25  112.58  
ลูกหน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.71  0.71  0.57  
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งพฒันาเพื่อขาย  -  -  5,170.69  
เงนิจา่ยล่วงหน้าใหก้บัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  -  -  323.23  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  1.19  3.65  2.32  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  28.78  540.60  5,609.39  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        
เงนิฝากออมทรพัยท์ีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้  122.20  -  -  
คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อการตดับญัชี  26.51  -  -  
สทิธกิารเช่าทีด่นิ – สทุธ ิ  842.09  833.52  -  
ทีด่นิ  -  224.03  -  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สทิธกิารเช่าที่ดนิ  74.60  -  -  
เงนิจา่ยล่วงหน้าแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  162.96  176.92  -  
งานระหว่างก่อสรา้ง  970.03  1,599.29  -  
อาคารแสดงหอ้งชุดตวัอย่าง อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง - สทุธ ิ  165.31  121.74  127.21  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  0.26  0.26  0.26  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  2,363.97  2,955.76  127.48  
รวมสินทรพัย ์  2,392.74  3,496.36  5,736.86  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-2 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

   (ปรบัปรงุใหม่)     
หน้ีสินหมนุเวียน  

   
เจา้หน้ีการคา้  90.21  85.31  270.85  
เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ  -  -  66.26  
เจา้หน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2.11  37.10  1.34  
ดอกเบีย้คา้งจา่ยใหก้บับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  1.04  -  -  

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 -  -  1,845.52  

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้  8.83  4.69  1,995.13  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  3.88  3.88  3.88  
คอมมชิชัน่คา้งจา่ย  -  2.15  20.11  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  10.72  3.91  23.92  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  116.78  137.04  4,227.00  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

   
เงนิมดัจ าจากลูกคา้  736.57  1,466.98  -  
เจา้หน้ีเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  180.00  -  73.06  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  2.07  11.45  23.83  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -  839.85  137.05  
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย  2,036.79  1,992.58  2,427.22  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  2,955.43  4,310.86  2,661.15  
รวมหน้ีสิน  3,072.21  4,447.90  6,888.16  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   
ทุนจดทะเบยีน  200.00  200.00  200.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  200.00  200.00  200.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (879.47) (1,151.54) (1,351.29) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (679.47) (951.54) (1,151.29) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,392.74  3,496.36  5,736.86  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของ PACE-2 
หน่วย : ลา้นบาท   31 ธนัวาคม 2557   

เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 
บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,311.68  254.46  1,566.14  
บรษิทั ไอบซีไีทยแลนด ์แอลทดี ี 404.51  277.84  682.35  
คณุสรพจน์ เตชะไกรศร ี -  147.99  147.99  
Fourteen Point Holdings -  30.75  30.75  
รวม 1,716.19  711.03  2,427.22  

หมายเหตุ:  
1) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2554 คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ Fourteen Points Holdings (“FPH”) (บรษิทัซึง่ถอืหุน้โดย คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH 

เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ PACE-2 ก่อนที ่PACE จะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้เขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงโอนหนี้เงนิกู้ในส่วนของเงนิต้นจ านวน 
375.38 ล้านบาท และ 63.17 ล้านบาท ตามล าดบั ใหแ้ก่ PACE ซึ่งในการนี้ PACE ได้ท าการจ่ายช าระเงนิเป็นจ านวน 375.38 ล้านบาท และ 63.17 
ลา้นบาทตามล าดบั ใหแ้ก่คุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

2) ตามบนัทกึขอ้ตกลงลงวนัที่ 25 มกราคม 2555 คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี และ FPH จะท าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในส่วนดอกเบี้ยเงนิกู้ให้แก่ PACE 
หลงัจากพ้นระยะเวลา 60 วนันับจากวนัทีบ่รษิทัฯได้รบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) ทีอ่อกโดย
หน่วยงานราชการส าหรบัการก่อสรา้งอาคารในโครงการมหานครเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE และแบบ filling แกไ้ขขอ้มลูล่าสุด (ลงวนัที ่7 มถิุนายน 2556) 
 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-2 มสีนิทรพัยร์วม 3,496 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,104 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ 1) งานระหว่างก่อสรา้งอาคารหลกัของโครงการมหานคร เพื่อประกอบธุรกจิขายและใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพกัอาศยัโครงการเดอะ รทิซ-์คารล์ดนั เรสซเิดนเซส บางกอก (The Ritz-Carlton Residences) 2) เงนิ
สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ 3) ทีด่นิอาคารหลกัโครงการมหานคร  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-2 มสีนิทรพัยร์วม 5,737 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 2,241 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายโครงการ โดยได้โอนต้นทุนที่ดินไว้เป็น
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขาย ตามที ่PACE-2 ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการใหเ้ขา้ท าสญัญา
ซือ้ทีด่นิบรเิวณโครงการมหานคร (จากเดมิเคยบนัทกึเป็นสทิธกิารเช่าทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556) ในขณะทีม่งีาน
ระหว่างก่อสรา้งโครงการมหานคร สทิธกิารเช่าทีด่นิ และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง โดยมสีนิทรพัยห์ลกัจาก
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาเพื่อขาย ซึง่สนิทรพัยห์ลกัถอืเป็นรอ้ยละ 90 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด 
 
หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-2 มหีนี้สนิรวม 4,448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,376 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิมดัจ าจากลูกคา้ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในการ
จองหน่วยในอาคารชุดโครงการของ PACE-2  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-2 มหีนี้สนิรวม 6,888 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 2,440 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
เพิม่ขึน้จากเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยมหีนิ้สนิหลกัไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากผูถ้อื
หุน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้า และส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี ซึง่หนี้สนิหลกัถอืเป็นรอ้ยละ 91 ของหนี้สนิรวมทัง้หมด 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PACE-2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 แสดงยอดตดิลบ 952 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 272 ลา้นบาท  
 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในส่วนของ PACE-2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 แสดงยอดตดิลบ 1,151 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้
จากปีก่อน เป็นจ านวน 200 ลา้นบาท  
 
งบก าไรขาดทุนของ PACE-2 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

   (ปรบัปรงุใหม่)     
รำยได้         
รายไดจ้ากคา่เช่าและคา่บรกิาร  1.58  1.67  1.36  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ-สทุธ ิ  0.20  -  0.02  
รายไดอ้ื่น  1.09  2.36  1.13  
รวมรายได้  2.87  4.04  2.52  
ค่ำใช้จ่ำย         
คา่ธรรมเนียมบรหิาร  39.08  36.53  36.53  
คา่ใชจ้า่ยในการตลาด  21.93  37.54  43.44  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย  53.81  144.34  97.63  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  5.88  5.05  11.44  
ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  -  0.02  -  
รวมค่าใช้จ่าย  120.71  223.48  189.03  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน  (117.84) (219.44) (186.51) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  79.34  52.64  13.23  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  (197.18) (272.08) (199.75) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 

 
สรปุงบกระแสเงินสดของ PACE-2 (หน่วย : ลา้นบาท) 
หน่วย : ลา้นบาท  2555 2556 2557 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมด าเนินงาน  32.69  46.86  (456.71) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมลงทุน  (75.31) (30.33) (1,324.66) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ  147.47  492.83  1,357.72  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  104.85  509.37  (423.66) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
ความคบืหน้าโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-2 ไดข้ายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยั เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส 
บางกอก ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการมหานคร และไดท้ าสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ จ านวน 129 ยนูิต โดยการก่อสรา้งของ
อาคารหลกัแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 41 ทัง้นี้ ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงว่า ในสว่นของงานใตด้นิและงานโครงสรา้งสว่นใหญ่ซึง่เป็น
สว่นทีใ่ชเ้วลาในการก่อสรา้งค่อนขา้งนานนัน้ไดด้ าเนินการก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ในสว่นของงานทีเ่หลอือนัไดแ้ก่ งาน
ระบบและงานตกแต่งนัน้สามารถท าควบคู่กนัไปได ้ ซึง่จะท าใหส้ามารถด าเนินการไดร้วดเรว็ขึน้ โดยผูบ้รหิารคาดว่าจะ
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ทยอยโอนกรรมสทิธิบ์างสว่นใหแ้ก่ผูซ้ือ้ไดต้ัง้แต่ปลายปี 2558 และจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายหอ้งชุดเพื่อพกัอาศยั
บางสว่นนี้ไดต้ัง้แต่ปลายปี 2558 เป็นตน้ไป 
 
ค่าใช้จ่าย 
ในปี 2556 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 223 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 103 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนใหญ่เป็นค่าคอมมชิชัน่ และค่าใช้จ่ายในการตลาด ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
 
ในปี 2557 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 189 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 34 ลา้นบาท เนื่องจากการลดลงของ
ค่าใชจ้่ายในการขาย ซึง่สว่นใหญ่เป็นค่าคอมมชิชัน่ 
ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2556 มตีน้ทุนทางการเงนิ จ านวน 53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 27 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการโอน
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้คา้งจ่ายทีถ่อืครองโดย IBC ใหเ้ป็นของ PACE  
 
ในปี 2557 มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556  เป็นจ านวน 39 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในปี 2556 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 272 ลา้นบาท และในปี 2557 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 200 ลา้นบาท 
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1.9 ข้อมูลบริษทั เพซ โปรเจค ทรี จ ากดั 

1.9.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทร ีจ ากดั 
 Pace Project Three Company Limited (“PACE-3”) 

ประเภทธรุกิจ 
ประกอบธุรกจิศูนยก์ารคา้แบบลกัชวัรีเ่น้นรา้นอาหารและเครื่องดื่มทีม่ ี
ชื่อเสยีง ประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 

 1) รเีทล ควิบ ์(Retail Cube) อาคารควิบ์ ชัน้ 1-7 
 2) รเีทล ฮลิล ์(Retail Hill) อาคารหลกั ชัน้ 1-5  
 3) สกาย ออบเซอรเ์วชัน่ เดค (Sky Observation Deck) 
 อาคารหลกั พืน้ทีจุ่ดชมววิ ชัน้ 74-77   
เลขทะเบียนบริษทั 0105551020559 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 19 กุมภาพนัธ ์2551   
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 1,000,000 หุน้  
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 1,000,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 

 
ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-3 มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 

(% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด) 

1. บรษิทั เพซ เรยีลเอสเตท จ ากดั            500,000  50.00% 
2. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)            340,000  34.00% 
3. ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ี            160,000  16.00% 

  รวม 1,000,000 100.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั PACE-3 (แบบ บอจ.5) 
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1.9.2 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของ PACE-3 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นายโชตพิล เตชะไกรศร ี
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี
3. นายจมุพล เตชะไกรศร ี
4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 
5. นางสาวอนัต เมนิแพช 
6. นายโอเรน ชาลูซี ่

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PACE-3 
 
1.9.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PACE-3 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-3 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
สินทรพัย ์  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  21.71  186.73  34.31  
ลูกหน้ีทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  2.61  36.22  
ลูกหน้ีทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็จากบรษิทัอื่น  -  -  1.55  
ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1.85  -  -  
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื  5.75  15.22  32.13  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  0.45  0.89  2.08  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  29.76  205.46  106.30  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวใหก้บับรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนั  320.00  -  -  
คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อการตดับญัชี  6.25  -  -  
สทิธกิารเช่าทีด่นิ – สทุธ ิ  421.05  416.77  -  
ทีด่นิ  -  -  215.21  
เงนิจา่ยล่วงหน้าแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  36.50  23.96  71.88  
งานระหว่างก่อสรา้ง  416.18  709.16  432.97  
สนิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า – สทุธ ิ  -  148.52  1,043.22  
อาคารแสดงหอ้งชุดตวัอย่าง อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง - สทุธ ิ  -  -  2.02  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  -  0.05  0.05  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  1,199.98  1,298.45  1,765.35  
รวมสินทรพัย ์  1,229.74  1,503.91  1,871.65  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงินของ PACE-3 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
หน้ิสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
หน้ีสินหมนุเวียน  

   
เจา้หน้ีการคา้  33.04  57.11  79.89  
เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ  -  -  15.78  
เจา้หน้ีอื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.07  7.99  19.13  

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 36.00  -  -  

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  6.24  14.14  16.20  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  1.12  1.99  4.63  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  76.46  81.22  135.62  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

   
เงนิมดัจ าจากลูกคา้  -  4.35  8.13  
เจา้หน้ีเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  -  15.98  
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา  0.51  3.45  6.43  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สทุธ ิ  664.00  554.34  643.83  
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย  690.99  1,111.15  1,448.88  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  1,355.49  1,673.29  2,123.25  
รวมหน้ีสิน  1,431.95  1,754.51  2,258.88  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   
ทุนจดทะเบยีน  100.00  100.00  100.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  100.00  100.00  100.00  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (302.21) (350.60) (487.23) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (202.21) (250.60) (387.23) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,229.74  1,503.91  1,871.65  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 
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เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของ PACE-3 
หน่วย : ลา้นบาท   31 ธนัวาคม 2557   

เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 
บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 837.13  105.86  942.99  
บรษิทั ไอบซีไีทยแลนด ์แอลทดี ี 301.60  130.67  432.27  
คณุสรพจน์ เตชะไกรศร ี -  58.25  58.25  
Fourteen Point Holdings -  15.37  15.37  
รวม 1,138.73  310.15  1,448.88  

หมายเหตุ:  
1) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2554 คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ Fourteen Points Holdings (“FPH”) (บรษิทัซึง่ถอืหุน้โดย คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH 

เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ PACE-3 ก่อนที ่PACE จะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้เขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงโอนหนี้เงนิกู้ในส่วนของเงนิต้นจ านวน 
129.67 ล้านบาท และ 31.59 ล้านบาท ตามล าดบั ใหแ้ก่ PACE ซึ่งในการนี้ PACE ได้ท าการจ่ายช าระเงนิเป็นจ านวน 129.67 ล้านบาท และ 31.59 
ลา้นบาทตามล าดบั ใหแ้ก่คุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีและ FPH โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

2) ตามบนัทกึขอ้ตกลงลงวนัที่ 25 มกราคม 2555 คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี และ FPH จะท าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในส่วนดอกเบี้ยเงนิกู้ให้แก่ PACE 
หลงัจากพ้นระยะเวลา 60 วนันับจากวนัทีบ่รษิทัฯได้รบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) ทีอ่อกโดย
หน่วยงานราชการส าหรบัการก่อสรา้งอาคารในโครงการมหานครเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE และแบบ filling แกไ้ขขอ้มลูล่าสุด (ลงวนัที ่7 มถิุนายน 2556) 
 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-3 มสีนิทรพัยร์วม 1,504 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 274 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของ 1) งานระหว่างก่อสรา้งอาคารหลกัของโครงการมหานคร เพื่อประกอบธุรกจิศนูยก์ารคา้แบบลกัชวัรี่
เน้นรา้นอาหารและเครื่องดื่มทีม่ชีื่อเสยีง 2) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ 3) สนิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-3 มสีนิทรพัยร์วม 1,872 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 368 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ช่า ในขณะทีส่ทิธกิารเช่าทีด่นิ และงานระหว่างก่อสรา้งโครงการมหานครลดลง โดย
มสีนิทรพัย์หลกัได้แก่ สนิทรพัย์เพื่อให้เช่า งานระหว่างก่อสร้างโครงการมหานคร และที่ดนิของโครงหารมหานคร ซึ่ง
สนิทรพัยห์ลกัถอืเป็นรอ้ยละ 90 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 PACE-3 มหีนี้สนิรวม 1,755 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 323 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 PACE-3 มหีนี้สนิรวม 2,259 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 504 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้ง และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยมหีนิ้สนิหลกัไดแ้ก่ 
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้ง และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั ซึง่หนี้สนิหลกัถอืเป็นรอ้ยละ 93 ของหนี้สนิรวม
ทัง้หมด 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PACE-3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 แสดงยอดตดิลบ 251 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 48 ลา้นบาท 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ในสว่นของ PACE-3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 แสดงยอดตดิลบ 387 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน เป็นจ านวน 137 ลา้นบาท  
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งบก าไรขาดทุนของ PACE-3 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 2555 2556 2557 

รำยได้         
รายไดจ้ากคา่เช่าและคา่บรกิาร  -  2.61  38.56  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ-สทุธ ิ  0.02  -  -  
รายไดอ้ื่น  1.24  0.31  0.07  
รวมรายได้  1.25  2.92  38.63  
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนของการใหเ้ช่าและบรกิาร  -  -  65.90  
คา่ธรรมเนียมบรหิาร  8.27  7.99  7.99  
คา่ใชจ้า่ยในการตลาด  0.19  1.57  1.52  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย  -  -  12.54  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  5.04  2.94  2.30  
คา่เสื่อมราคา  -  0.57  -  
ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  -  0.23  0.36  
รวมค่าใช้จ่าย  13.50  13.30  90.62  
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน  (12.25) (10.37) (51.99) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  46.47  38.02  84.64  
ขาดทุนสทุธิ  (58.72) (48.39) (136.63) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 

 
สรปุงบกระแสเงินสดของ PACE-3 (หน่วย : ลา้นบาท) 
หน่วย : ลา้นบาท  2555 2556 2557 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมด าเนินงาน  (8.27) 1.16  (33.72) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมลงทุน  (158.08) (35.69) (423.22) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ  (21.20) 199.55  304.51  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (187.55) 165.02  (152.42) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 
ความคบืหน้าโครงการ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 PACE-3 ด าเนินการศนูยก์ารคา้แบบลกัชวัรีเ่น้นรา้นอาหารและ
เครื่องดื่มทีม่ชีื่อเสยีง ประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 

-  รเีทล ควิบ ์อาคารควิบ์ ชัน้ 1-7 การก่อสรา้งของอาคารควิบ์แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 97 โดยไดท้ าสญัญาเช่าแล้ว
ประมาณรอ้ยละ 65 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด 

- รเีทล ฮลิล ์อาคารหลกั ชัน้ 1-5  การก่อสรา้งของอาคารหลกัแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 47 
- สกาย ออบเซอรเ์วชัน่ เดค (Sky Observation Deck) อาคารหลกั พืน้ทีจุ่ดชมววิ ชัน้ 74-77  การก่อสรา้งของอาคาร
หลกัแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 47 
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รายได้ 
ในปี 2556 มรีายไดร้วม จ านวน 3 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากค่าเช่าและบรกิาร 
 
ในปี 2557 มรีายไดร้วม จ านวน 39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 36 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 
 
ค่าใช้จ่าย 
ในปี 2556 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยจากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  
 
ในปี 2557 มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 91 ลา้นบาท บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 77 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้
ของตน้ทุนของการใหเ้ช่าและบรกิาร และค่าใชจ้่ายในกาขาย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2556 มตีน้ทุนทางการเงนิ จ านวน 38 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการโอน
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้คา้งจ่ายทีถ่อืครองโดย IBC ใหเ้ป็นของ PACE  
 
ในปี 2557 มตีน้ทุนทางการเงนิจ านวน 85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556  เป็นจ านวน 47 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในปี 2556 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 48 ลา้นบาท และในปี 2557 มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 137 ลา้นบาท 
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ส่วนท่ี 2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2.1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1.1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ  

PACE มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดและรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand จากคุณ สรพจน์ 
เตชะไกรศร ีรวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 240 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการเขา้ซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูด้งันี้ 
-   เขา้ซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) ในราคาหุน้ละ 79 บาท หรอืคดิเป็นมลูค่ารวม 79 ลา้นบาท 
-   รบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู้ จ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 

ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่
เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) 

 
โดย PACE คาดว่าจะท าการซือ้ขายหุน้และรบัโอนสทิธกิารรับช าระเงนิกู้เสรจ็สมบูรณในวนัที ่30 มถุินายน 2558 หากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่27 เมษายน 2558 อนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
 
2.1.2 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ ์ 

ผูซ้ือ้  :  บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ผูข้าย  :  คุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีซึ่งถอืหุน้ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 ของ
จ านวนหุน้ช าระแลว้ของ D&D Thailand 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั  

:  คุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั PACE โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อื
หุน้ใหญ่รอ้ยละ 53.81 ใน PACE ณ 4 ธนัวาคม 2557  

 
2.1.3 ประเภทและขนาดของรายการ  

มลูค่าของรายการเขา้ซือ้หุน้และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้นครัง้นี้คดิเป็น 240 ลา้นบาท โดยค านวณจากจ านวนหุน้
สามญั D&D Thailand ทีถ่อืโดยคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีในราคาเสนอซือ้ที ่79 บาทต่อหุน้และสทิธใินการรบัช าระเงนิกู ้
จ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มี
เงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) ซึง่มี
ขนาดรายการสงูกว่า 20 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ไม่สามารถค านวณขนาดของรายการตามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั
โดยเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(“NTA”) ของ PACE และบรษิทัย่อยได ้เนื่องจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 
NTA ของ PACE และบรษิทัย่อยมมีลูค่าเป็นลบ (อา้งองิจากงบการเงนิรวมของ PACE ณ 31 ธนัวาคม 2557) 
 
ฉะนัน้ การเขา้ซือ้หุน้สามญัและการรบัโอนสทิธใินการรบัช าระเงนิกู้ของ D&D Thailand จากคุณ สรพจน์ เตชะไกรศรใีน
ครัง้นี้เขา้ข่ายเป็นรายการเกีย่วโยงกนั โดยมขีนาดรายการสงูกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยเ์รื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั PACE จะต้องขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยต้อง
ไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีอนัไดแ้ก่ 
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อกีทัง้บรษิทัฯ ต้องจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการ  และความ
เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ  
 
2.1.4 การเปล่ียนโครงสรา้งการถือหุ้นจากการเข้าท ารายการ  

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ 
 
โครงสรา้งการถอืหุน้ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 สรุปไดด้งันี้ 
 

PACE ไดเ้ขา้ท าสญัญา Option กบั บรษิทั ไอบซี ีไทยแลนด ์แอลทดี ีจ ากดั (“IBC”) และ บรษิัท ไอดเีจ โฮลดิง้ จ ากดั 
(“IDJ”) เพื่อซือ้หุน้ PACE-1 PACE-2 PACE-3 ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.17 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทัและ PRE ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 2.35 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้คา้งช าระรอ้ยละ 7.25 ของ
เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งช าระทัง้หมดของ IBC และซือ้สทิธใินการซือ้หุน้และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้
คา้งช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด รวมมูลค่ารายการทัง้สิน้ 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 326.35 ลา้นบาท ซึง่ PACE ไดท้ าการ
จ่ายช าระเงนิจ านวนดงักล่าวแล้วในวนัที ่7 ตุลาคม 2557 อย่างไรกต็าม PACE อยู่ระหว่างการด าเนินการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งการถอืหุน้โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม 2558  

 
 

รายช่ือบคุคลผู้มีส่วนได้เสีย หมายเหตุ

จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น กรรมการ ผู้ถือหุ้น กรรมการ

คณุ สรพจน์ เตชะไกรศรี 1,105,312,550 53.81% x x x คู่สญัญา – ผูข้าย

คณุ สุเมธ เตชะไกรศรี 102,000,000   4.97% x x ถอืหุ้น 1 หุ้นใน D&D Thailand

คณุ โชตพิล เตชะไกรศรี 24,000,000     1.17% x x x ถอืหุ้น 1 หุ้นใน D&D Thailand

คณุ จุมพล เตชะไกรศรี 10,000,000     0.49% x น้องชาย คณุ สรพจน์ เตชะไกรศรี

คณุ สายใจ สนิทวงค ์ณ อยุธยา 200,000         0.01% ภรรยา คณุ โชตพิล เตชะไกรศรี

ลกัษณะความสมัพนัธ์

PACE D&D Thailand

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc PACE-1

PACE-2

PACE-3

100%

100% 99.97 99.99%

67.68%

50%

50%

50%

34%

34%

34%

D&D Thailand

99.99% 53.81% 6.62% 39.57%

IDJ0.90%

IBC

31.42%

16%

16%

16%

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 
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โดยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ภายหลงัจากการเขา้ท าสญัญา Option สามารถสรุปไดด้งันี้  
 

ทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของ PACE ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2558 ไดม้มีตใิห้ PACE เขา้ท าการซื้อหุ้น  
PACE-1 PACE-2 PACE-3 ในสดัส่วนรอ้ยละ 14.83 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทัและ PRE ในสดัส่วนรอ้ยละ 
29.98 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดจาก IBC และ IDJ และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้คา้งช าระรอ้ยละ 92.76 
ของเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งช าระทัง้หมดของ IBC คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 59 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 1,944.05 ลา้นบาท 
ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว PACE จะท าการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้สิน้จ านวน 542,722,500 หุน้ ใหแ้ก่ IBC และ IDJ 
เพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว โดย PACE จะเขา้ท ารายการดงักล่าวใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในวนัที ่31 มนีาคม 
2558 และด าเนินการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2558   
 
โดยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ภายหลงัจากการเขา้รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ามารถสรุปไดด้งันี้  

 
หมายเหตุ: ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ รวม IBC และ IDJ 
 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc PACE-1

PACE-2

PACE-3

100%

100% 99.97 99.99%

70.02%

50%

50%

50%

35.17%

35.17%

35.17%

D&D Thailand

99.99% 53.81% 6.62% 39.57%

IDJ0.84%

IBC

29.15%

14.83%

14.83%

14.83%

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc. PACE-1

PACE-2

PACE-3

100% 99.97% 99.99%

100%

100%
50%

50%

50%

50%

50%

50%

D&D TH

99.99% 42.56%

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 

5.24% 52.20%
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ส าหรบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ PACE จะท าการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนรวมทัง้สิน้ 64,690,027 หุน้
ใหแ้ก่คุณ สรพจน์เตชะไกรศร ีเพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่หุน้สามญัและสทิธใินการรบัช าระเงนิเงนิกูใ้น D&D Thailand โดย
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการ 
 

 
เพื่อความชดัเจนในการจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายในกลุ่มบรษิทั PACE จะถอืหุน้ใน D&D Thailand ผ่าน PFR ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของ PACE ทีด่แูลการลงทุนของกลุ่มบรษิทัในส่วนธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม โดย PACE จะขายหุน้สามญัของ 
D&D Thailand จ านวนรอ้ยละ 99.9998 แก่ PFR ในราคาทุนและ PFR จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่บรษิทัฯ 
(Payment in kind) ณ มลูค่าทีต่ราไว ้(100 บาทต่อหุน้) เพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ D&D Thailand     
 
ในส่วนของ PACE ผูถ้อืหุน้ใหญ่ยงัคงเป็นกลุ่มตระกูลเตชะไกรศร ีซึง่มสีดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้ภายหลงัจากการเขา้ท า
รายการจากรอ้ยละ 47.80 เป็นรอ้ยละ 49.07 สดัส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิรายอื่นจะลดลงภายหลงัจากการเขา้ท ารายการจาก
รอ้ยละ 52.20 เป็นรอ้ยละ 50.93  
 
2.1.5 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา  

PACE จะเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดและรบัโอนสทิธกิารช าระเงนิกูจ้ากคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 240 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) หุน้สามญัของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 79 ลา้นบาท 

2) สทิธกิารรบัช าระเงนิกู้ จ านวน 161 ล้านบาท (อ้างองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 
ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) 
 

รายละเอยีดขอ้มลูบรษิทัของ D&D Thailand ดงัแสดงไวใ้นหวัขอ้ 2.1.10 ของรายงานฉบบันี้ 
 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc.
PACE-1

PACE-2

PACE-3

100%

100% 99.97% 99.99%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

D&D TH

99.99%

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 

43.96% 5.11% 50.93%
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2.1.6 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนของการเขา้ท ารายการนี้ประกอบดว้ย 
1) มูลค่าหุ้นของ D&D Thailand ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของคู่สญัญาตามสญัญาซื้อขายหุ้น โดย

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัใน
อนาคต ซึง่พจิารณาจากวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) โดยเป็นการน าประมาณการกระแส
เงนิสดสุทธจิากการด าเนินธุรกจิในอนาคตของ D&D Thailand ซึง่มาจากการด าเนินงานของ 4 สาขาในปจัจุบนั 
อนัไดแ้ก่ สาขา มหานคร สาขาปารค์ เวนเชอร ์สาขาสาทร สแควร ์สาขาเซน็ทรลั เอม็บาสซี และอกี 1 สาขาใหม่
ทีจ่ะเปิดด าเนินการในปี 2558 อนัได้แก่ สาขาเอม็ควอเทยีร์ รวมถงึการขยายสาขาในอนาคตและโอกาสในการ
จ าหน่ายสนิคา้ของ Dean & Deluca ผ่านกลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี 
เวยีดนาม และมาเก๊า ซึง่ D&D Thailand ไดร้บัสทิธใินการด าเนินการแต่เพยีงผูเ้ดยีวจนถึงปี พ.ศ.2566 โดย
กระแสเงนิสดสุทธจิากการด าเนินงานในอนาคตดงักล่าวจะถูกน ามาค านวณหามูลค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราต้นทุน
ทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital หรอื “WACC”) เป็นอตัราคดิลด  

2) มูลค่าการโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู้ของ D&D Thailand จ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบั
ผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ 
เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) 
 

2.1.7 เง่ือนไขของการช าระเงิน 

เงื่อนไขของการช าระเงนิเป็นดงันี้ 
- ในการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ D&D Thailand บริษัทฯ จะช าระเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 

21,293,801 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่คุณสรพจน์ โดยก าหนดราคาหุน้เท่ากบั 3.71 บาทต่อหุน้  ซึ่ง
ค านวณจากราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 (ระหว่างวนัที ่3 มนีาคม 
2558 ถงึวนัที ่12 มนีาคม 2558) ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  รวมเป็น
มลูค่า 79 ลา้นบาท  

- ในการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูข้อง D&D Thailand จ านวน 161 ลา้นบาท (อ้างองิจากงบการเงนิฉบับ
ผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ 
เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) บรษิทัฯ จะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ จ านวน 43,396,226 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่คุณสรพจน์ โดยก าหนดราคาหุน้เท่ากบั 
3.71 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่า 161 ลา้นบาท  

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวภายในวนัที ่30 มถุินายน 2558 และจะยื่นขอรบัหลกัทรพัย์
ทีบ่รษิทัฯออกเพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป 
 
2.1.8 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าท ารายการ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุนเพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิมลูค่ารวม 240 บาทขา้งต้น จะมาจากการออกหุ้นเพิม่ทุนจ านวน 
64,690,027 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.71 บาท โดยก าหนดจากราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ (ช่วงระหว่างวนัที ่3 มนีาคม 2558 ถงึวนัที ่12 มนีาคม 
2558) ซึง่ราคาดงักล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุน้ราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ .28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่ สจ.39/2551  
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เรื่องการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคา
ต ่า ประกอบดว้ย 

- 21,293,801 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีส าหรบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand โดยช าระ
เป็นหุน้หรอืเป็นการแลกหุน้ 

- 43,396,226 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีส าหรบัการโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู ้จ านวน 161 ลา้น
บาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มื
จากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) โดย
ช าระเป็นเงนิสด เนื่องจากตามกฎหมายแลว้ ไม่สามารถแลกหุน้กบัเงนิกูไ้ด้ 

 
ทัง้นี้ การออกหุน้เพิม่ทุนของ PACE เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบัการช าระค่าหุน้และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู้
ของ D&D Thailand นัน้ สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิของ PACE ลดลง (Control Dilution) รอ้ยละ 2.43 โดย
มรีายละเอยีดดงัแสดงในหวัขอ้ 2.2.2 (ขอ้ดอ้ยของการท ารายการ) 
 
 

2.1.9 เง่ือนไขส าคญัในการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์เรื่องรายการที่
เกีย่วโยงกนักนั โดยมขีนาดของรายการสงูกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ PACE จะเขา้ท ารายการดงักล่าวไดต่้อเมื่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว การเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน และรายการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี  อกีทัง้การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจาก D&D Inc ตามสญัญาให้สทิธใินการประกอบธุรกจิร้านอาหาร เครื่องดื่ม และค้าปลกี ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “Dean & Deluca” ในประเทศไทยแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
  



 

  หน้า 78 
 

2.1.10 ข้อมูลบริษทั ดีน แอนด ์เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

2.1.10.1 ข้อมูลทัว่ไปและผูถ้ือหุ้น 

ช่ือบริษทั 
บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
Dean and Deluca (Thailand) Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 25 สงิหาคม 2551 
ประเภทธรุกิจ รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และรา้นคา้ปลกี 
เลขทะเบียนบริษทั 0105551096261 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000,000 บาท  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
จ านวนหุ้นจดทะเบียน (หุน้สามญั) 1,000,000 หุน้  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว(หุน้สามญั) 1,000,000 หุน้  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 
723 อาคารเตยีวฮงสลีม ชัน้ 5 ถนนสลีม 
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2635-1166 
เวปไซต์ www.deandeluca.co.th 

ทีม่า: หนงัสอืรบัรองบรษิทั D&D Thailand และขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจและประวติัความเป็นมาโดยสงัเขป  

บรษิทั ดนี แอนด ์เดลกูา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (“D&D Thailand”) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดัในประเทศไทยเมื่อวนัที ่25 
สงิหาคม 2551 ภายใต้ชื่อ บรษิทั เพซ โปรเจค็ โฟร ์จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมจี านวนหุน้ 10,000 หุน้ 
หุน้ละ 100 บาท และไดม้กีารเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2554 
ต่อมาไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 20 ลา้นบาท โดยมจี านวนหุ้น 200,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท และไดเ้พิม่ทุนจด
ทะเบยีนเป็น 100 ลา้นบาท โดยมจี านวนหุน้ 1,000,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เมื่อวนัที ่15 กนัยายน 2557 
 

เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2553 บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูกา้ แบรนด ์องิค ์(“D&D Brands, Inc”) ซึง่ไดด้ าเนินธุรกจิรา้นอาหาร 
เครื่องดื่ม และคา้ปลกีเฉพาะทาง ภายใตช้ื่อ ดนี แอนด ์เดลกูา้ ในสหรฐัอเมรกิา และเป็นบรษิทัย่อยของ D&D Inc ไดเ้ขา้ท า
สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดัจ าหน่าย (Distribution and License Agreement) กบั บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 
เพื่อใหส้ทิธใินการจดัจ าหน่ายและการใชเ้ครื่องหมายการคา้แก่ บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั โดย D&D Brands, Inc 
ได้รบัผลตอบแทนเป็นค่าตอบแทนการใช้สทิธิ ค่าตอบแทนจากการขายสนิค้าภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า และ
ค่าธรรมเนียมทีค่ดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์จากการขาย (Royalty fee) โดยสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดัจ าหน่าย มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญา คอืวนัที ่1 มกราคม 2553  และจะมผีลต่อเนื่องต่อไปอกี 5 ปีนับจากวนัแรกทีม่กีารเปิดรา้นดนี แอนด ์
เดลกูา้ ภายในโครงการมหานคร ซึง่สญัญาสามารถต่อไปไดอ้กี 5 ปี โดยบรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั ตอ้งท าการแจง้
ล่วงหน้าแก่ D&D Brands, Inc ถงึความตอ้งการต่อสญัญาอย่างน้อย 1 ปี   
 

ในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 ไดม้กีารระบุถงึการเปิดรา้นดนี แอนด ์เดลกูา้ ในอาคารควิบ ์ซึง่
อยู่ภายใต ้โครงการมหานคร ซึง่วนัทีเ่ปิดรา้น คอื วนัที ่7 มนีาคม 2557 อย่างไรกต็ามผูเ้ขา้ท าสญัญาทัง้สองฝ่าย ตกลงให้
ใชว้นัที ่31 ธนัวาคม 2556 เป็นวนัเปิดรา้นเพื่อใชใ้นการก าหนดวนัทีห่มดอายุของสญัญาแทนวนัทีเ่ปิดรา้นจรงิ ซึง่มผีลให้
วนัทีส่ญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดัจ าหน่าย จะหมดอายุคอื วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยหากบรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์

http://www.deandeluca.co.th/
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จ ากดั ตอ้งการท าการต่อสญัญาต่อไปอกี 5 ปี ตอ้งท าการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และในปี
ที ่4 ของสญัญาฉบบัแรก (ปี 2560) จะตอ้งมยีอดขายสทุธไิม่ต ่ากว่า 15 ลา้นเหรยีญสหรฐัและตกลงทีจ่ะจ่ายค่าลขิสทิธิเ์พิม่
จากรอ้ยละ 4.5 เป็นรอ้ยละ 5 ของยอดขายสทุธสิ าหรบัปีทีต่่อสญัญาใหม่ 
 

ต่อมาได้มกีารท าสญัญาเพื่อแต่งตัง้ให ้D&D Thailand เป็นผูม้สีทิธแิละมภีาระผูกพนัในสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดั
จ าหน่าย และในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแทน บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 
พฤศจกิายน 2557 
 

D&D Thailand จงึถอืว่าเป็นผูไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีวในการใหส้ทิธิก์ารใชเ้ครื่องหมายการคา้ ดนี แอนด ์เดลูกา้ ในประเทศ
ไทย และการจ าหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ ดนี แอนด ์เดลกูา้ ใหแ้ก่โรงแรมในเขตการปกครองทีไ่ดท้ าการ
ตกลงไว ้ไดแ้ก่ ประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี เวยีดนาม และมาเก๊า 
 

ดนี แอนด์ เดลูกา้ สาขาแรกในประเทศไทย ตัง้อยู่ภายในโครงการมหานคร บนถนนนราธวิาสราชนครนิทร์  เปิดตวัเมื่อปี 
2553 ถอืเป็นสาขาแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอกี 2 สาขาต่อมาไดเ้ปิดตวัในปี 2555 ทีอ่าคารปารค์ เวนเชอร ์อโีค
เพลก็ซ ์(Park Ventures Ecoplex) ถนนวทิยุและอาคารสาทร สแควร ์ทาวเวอร์ (Sathorn Square Tower) ถนนสาทร 
ตามล าดบั และในปี 2557 จงึไดม้กีารเปิดตวั ดนี แอนด ์เดลกูา้ สาขาที ่4 ในประเทศไทย ทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลั เอม็บาสซ ี
(Central Embassy) โดยในปี 2558 จะมกีารเปิดสาขาที ่5 โดยตัง้อยู่ที ่ศนูยก์ารคา้เอม็ควอเทยีร ์(EmQuartier)  นอกจากนี้ 
D&D Thailand มแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายสาขาในประเทศไทยไปอย่างต่อเนื่อง โดยมแีผนการจะเปิดสาขาใหม่ปีละ 2 สาขา  
โดยสาขาสว่นใหญ่ทีจ่ะเปิดในอนาคตจะเป็นรา้นทีม่ลีกัษณะเป็นรา้นกาแฟ ซึง่มอีตัราก าไรค่อนขา้งสงู ในขณะที่การลงทุน
ไม่สงูมากนกั 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2557 มดีงันี้  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนการถือหุ้น 
(% ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

1. นาย สรพจน์  เตชะไกรศร ี 999,998 99.9998% 
2. นาย โชตพิล  เตชะไกรศร ี 1 0.0001% 
3. นาย สเุมธ  เตชะไกรศร ี 1 0.0001% 
  รวม 1,000,000 100.00% 

ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั D&D Thailand (แบบ บอจ.5) 
 

2.1.10.2 คณะกรรมการบริษทั 

รายชื่อคณะกรรมการตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทั D&D Thailand ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 มดีงันี้  

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ 
1 นาย สรพจน์  เตชะไกรศร ี
2 นาย โชตพิล  เตชะไกรศร ี
3 นาย สเุมธ  เตชะไกรศร ี

ทีม่า: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั D&D Thailand 
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2.1.10.3 สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ D&D Thailand 3 ปีท่ีผา่นมา 

งบแสดงฐานะการเงิน  
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3.43  5.42  5.71  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 4.71  32.35  5.49  
สนิคา้คงเหลอื 12.44  11.71  17.48  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 0.30  3.26  4.66  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 20.87  52.74  33.34  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
อุปกรณ์ – สทุธ ิ 14.91  51.80  112.23  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 0.84  2.51  17.69  
เงนิมดัจ าคา่เช่า 2.34  2.34  9.04  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 18.09  56.65  138.96  
รวมสินทรพัย ์ 38.96  109.39  172.30  

หน้ีสินหมนุเวียน 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ 4.96  11.98  -  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 22.71  30.11  71.55  
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2.50  2.50  18.70  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 0.75  0.78  0.43  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 30.92  45.37  90.68  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 82.68  196.18  161.00  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 6.04  3.54  60.79  
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 88.72  199.72  221.79  
รวมหน้ีสิน 119.64  245.09  312.47  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   
ทุนจดทะเบยีน 20.00  20.00  100.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 5.75  5.75  100.00  
ขาดทุนสะสม (86.43) (141.44) (240.17) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (80.68) (135.69) (140.17) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38.96  109.39  172.30  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - 2556 และงบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
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เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  31 ธนัวาคม 2557   

เงินต้น ดอกเบีย้ค้างจ่าย รวม 
กรรมการ 161.00  -  161.00  
ทีม่า: งบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

สินทรพัย ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 D&D Thailand มสีนิทรพัยร์วม 109 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 70 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 181 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของอุปกรณ์จ านวน 37 ลา้นบาทจากการเพิม่ขึน้ของงานระหว่างท า
จากการขยายสาขาที ่4 ในประเทศไทย ที่ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั เอม็บาสซี และการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น
จ านวน 28 ลา้นบาทจากการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ าค่าสนิคา้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มสีนิทรพัยร์วม 172 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 63 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 58 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของอุปกรณ์จ านวน 60 ลา้นบาทเน่ืองจากการเปิดสาขาที ่4 ในประเทศ
ไทย ทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลั เอม็บาสซ ีและการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 15 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุหลกัมาจาก
ค่าโอนเปลี่ยนผูถ้ือสทิธิใ์นเครื่องหมายการคา้ ดนี แอนด์ เดลูก้า ในประเทศไทย จากบรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 
เป็น D&D Thailand จ านวนเงนิทัง้สิน้ 12.8 ลา้นบาท 
 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 D&D Thailand มหีนี้สนิรวม 245 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 125 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 105 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 114 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 137 จากปี 2555 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มหีนี้สนิรวม 312 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 67 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 76 
ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นจ านวน 41 ลา้นบาท เนื่องจาก D&D Thailand มสีาขาเพิม่ขึน้ 
ทัง้นี้เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัมยีอดลดลงจ านวน 35 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2556 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มยีอดตดิลบเพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 55 ล้านบาท เนื่องจาก D&D 
Thailand มยีอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ 
 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มยีอดตดิลบเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 5 ลา้นบาท โดย D&D Thailand มี
ยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ 99 ล้านบาทแต่เนื่องจากมกีารเพิม่ทุนในระหว่างปีจงึท าให้ทุนทีอ่อกและช าระแลว้เพิม่ขึน้ 94 
ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2556 

  



 

  หน้า 82 
 

งบก าไรขาดทุน 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบก าไรขาดทุน 2555 2556 2557 
รายไดจ้ากการขาย 101.37  112.69  178.46  
ตน้ทุนขาย (79.66) (77.62) (122.69) 
ก าไรขัน้ต้น 21.71  35.07  55.77  
รายไดอ้ื่น 0.10  0.17  0.09  
ก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่าย 21.81  35.24  55.86  
ค่ำใช้จ่ำย 

  
  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (6.51) (7.35) (13.67) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (64.87) (81.95) (138.84) 
ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย ์ (0.39) (0.03)  (0.17) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น -  -  (0.04) 
รวมค่าใช้จ่าย (71.77) (89.32) (152.73) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน (49.96) (54.08) (96.87) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1.01) (0.93) (1.86) 
ขาดทุนสทุธิ (50.97) (55.02) (98.73) 

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - 2556 และงบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

รายได ้

ในปี 2556 D&D Thailand มรีายไดร้วม 113 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 เป็นจ านวน 11 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 11 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการขายอาหารและเครื่องดื่มทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ในปี 2556 D&D Thailand ยงัมยีอดขายเพิม่ขึน้จากการ
ขายกระเชา้ของขวญัตามเทศกาลต่าง ๆ  
 

ในปี 2557 D&D Thailand มรีายไดร้วม 178 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 เป็นจ านวน 66 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 58 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการเปิดตวั ดนี แอนด ์เดลกูา้ สาขาที ่4 ในประเทศไทย ทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลั เอม็บาสซ ี
 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

D&D Thailand มตี้นทุนขายในปี 2556 และ 2557 เป็นจ านวน 78 ลา้นบาทและ 123 ลา้นบาทตามล าดบั ต้นทุนขายที่
เพิม่ขึน้เนื่องมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31 ทัง้ในปี 2556 และ 2557  
 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในปี 2556 เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 18 ล้านบาทหรอืร้อยละ 24 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเป็นจ านวน 17 ลา้นบาท  
 

ค่าใช้จ่ายในปี 2557 เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 63 ล้านบาทหรอืร้อยละ 71 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเป็นจ านวน 57 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 69 โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก่ 
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัพนักงาน เนื่องจากมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัผู้บริหารที่เป็น
ชาวต่างชาต ิค่าเช่าและค่าบรกิาร และค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์
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ขาดทุนสุทธิ 

D&D Thailand มขีาดทุนสุทธเิพิม่ขึน้ในปี 2556 และ 2557 เป็นจ านวน 4 ลา้นบาทและ 44 ลา้นบาทตามล าดบัเมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน ขาดทุนทีเ่พิม่ขึน้เนื่องมาจาก D&D Thailand มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากการจา้งพนักงาน
เพิม่ขึน้จากสาขาทีเ่พิม่ขึน้และการจา้งผูบ้รหิารทีเ่ป็นชาวต่างชาตมิาช่วยบรหิารงาน  
 
2.1.10.4 ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรม 

ศูนย์วิจยักสกิรไทยวิเคราะห์ว่า ธุรกิจร้านกาแฟพรเีมียมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคคนไทยนิยมดื่มกาแฟกนัอย่างแพร่หลาย และมีรสนิยมการบริโภคที่เปลี่ยนจากการดื่มกาแฟ
ส าเร็จรูปหรือกาแฟแบบดัง้เดิม มาเป็นกาแฟที่มีความทนัสมยัและมีความซบัซ้อนเพิ่มมากขึ้ น อีกทัง้วฒันธรรมทาง
ตะวนัตกเขา้มามบีทบาทอย่างมาก ท าใหก้าแฟพรเีมยีมเป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้   ธุรกจิร้านการแฟพรเีมยีมจะ
ประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัท าเลทีต่ัง้ โดยควรตัง้อยู่ในท าเลทีม่ลีกูคา้กลุ่มเป้าหมายผ่านเป็นสว่นใหญ่ เช่น ออฟฟิศ
ส านกังาน หรอืสถานีบรกิารน ้ามนั มกีารตกแต่งรา้น ท าใหร้า้นมบีรรยากาศและการบรกิารทีด่ ีนอกจากนี้ รสชาตขิองกาแฟ
ตอ้งมรีสชาตทิีค่งทีแ่ละไดม้าตรฐาน อตัราค่ากาแฟพรเีมยีม สว่นใหญ่เฉลีย่ประมาณ 80-150 บาท/แกว้ ซึง่ถอืว่ามรีาคาสงู
เมื่อเทยีบกบักาแฟประเภทอื่น ๆ ดงันัน้ คุณภาพของกาแฟ จงึถอืว่าส าคญั ทัง้นี้เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคมองว่าไม่แพงเมื่อแลก
กบัการไดด้ื่มกาแฟทีม่คีุณภาพ ในบรรยากาศทีด่ี ขอ้มูลจาก  Euromonitor International 2015 คาดการณ์ว่า ในปี 2558 
ขนาดของตลาดรา้นกาแฟ/บารใ์นประเทศไทย จะมมีูลค่าประมาณ 222,000 ลา้นบาท และจะเพิม่ขึน้เป็น 230,000 ลา้น
บาทในปี 2561 ซึง่สามารถแสดงดงัแผนภูมดิา้นล่างนี้ 

 
 
ปจัจุบนักลุ่มลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟพรเีมยีมมคีวามหลากหลายมากขึน้ จากเดมิทีเ่ป็นนกัธุรกจิ และนกัท่องเทีย่ว 
แต่ปจัจุบนัจะมกีลุ่มวยัท างาน ซึ่งถอืเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และนอกจากน้ียงัมนีักเรยีน นักศกึษา ไดห้นัมาใชบ้รกิารใน
รา้นเพิม่มากขึน้ รา้นกาแฟพรเีมยีมแบ่งออกเป็น 2 ค่ายคอื รา้นกาแฟพรเีมยีมที่เป็นเครอืจากต่างประเทศ และรา้นกาแฟ 
พรเีมยีมทีเ่ป็นของคนไทย โดยแบ่งสดัส่วนตลาดออกเป็นรา้นกาแฟทีเ่ป็นแบรนด์ต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 60 และรา้น
กาแฟทีเ่ป็นแบรนด์ในประเทศประมาณรอ้ยละ 40 หากพจิารณาถงึส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย แบรนด ์สตารบ์คัส ์

ทีม่า : Euromonitor International 2015 
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(Starbucks) ยงัคงความเป็นผูน้ าในตลาดรา้นกาแฟในประเทศไทย โดยขอ้มูลจาก  Euromonitor International 2015 ได้
ท าการส ารวจสว่นแบ่งการตลาดในปี 2556 ไวด้งันี้ 

 
 

บรษิทัเจา้ของแบรนดแ์ละชื่อแบรนดข์องรา้นกาแฟหลกัๆในประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ช่ือบริษทั ช่ือแบรนด ์
บรษิทั บา้นไรก่าแฟ จ ากดั บา้นไร่กาแฟ 
บรษิทั แบลค็ แคนยอน (ประเทศไทย) จ ากดั แบลค็ แคนยอน  
บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั เซกาเฟรโด (Segafredo) 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ เชสเตอร ์คอฟฟ่ี 
บรษิทั คอฟฟ่ี เวลิด ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั คอฟฟ่ี เวลิด ์
บรษิทั ดนี แอนด ์เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากดั ดนี แอนด ์เดลูกา้ 
บรษิทั แมคไทย จ ากดั แมคคาเฟ่ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คาเฟ่ อเมซอน 
บรษิทั สตารบ์คัส ์คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั สตารบ์คัส ์
บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล์ รเีทล จ ากดั ทรคูอฟฟ่ี 
บรษิทั อลัตเิมท เบเวอรเ์รต โปรดกัส ์จ ากดั ไนน์ตี ้- โฟร ์คอฟฟ่ี 
ทีม่า: Passport by Euromonitor International   

 

เมื่อพจิารณาถงึรา้นกาแฟแบรนด ์ ดนี แอนด ์ เดลกูา้ ซึง่ถอืเป็นแบรนดใ์หมข่องตลาด ประกอบกบัความนิยมในการดื่ม
กาแฟมเีพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน จงึท าใหเ้ครื่องหมายการคา้ “Dean & Deluca” มโีอกาสเตบิโต
ในตลาดรา้นกาแฟพรเีมีย่มในอนาคต  

(ทีม่า : บทวเิคราะหจ์ากศนูยว์จิยักสกิรไทย และ Euromonitor International 2015) 
 

  

ทีม่า : Passport by Euromonitor International 
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2.2 ความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2.2.1 วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ 

D&D Thailand ไดร้บัสทิธใินการด าเนินกจิการรา้นอาหาร เครื่องดื่ม และรา้นคา้ปลกีภายใต้เครื่องหมายการคา้ “Dean & 
Deluca” แต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทยนับตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปี พ.ศ.2566 ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิและจดั
จ าหน่าย (Distribution and License Agreement) รวมถงึฉบบัแกไ้ข อย่างไรกต็าม จากการที ่PACE เขา้ซือ้กจิการของ 
D&D Inc เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2557 ท าใหบ้รษิทัฯ D&D Inc และ D&D Thailand เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยมผีูถ้อืหุน้
และกรรมการบรษิทัเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั และตอ้งปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 
เนื่องจาก PACE เลง็เหน็ถงึโอกาสและมแีผนขยายการลงทุนในธุรกจิด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศไทย และมี
ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ควบคมุและบรหิารธรุกจิของ D&D Thailand จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท ารายการเขา้ซือ้หุน้สามญักบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ D&D Thailand โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.9998 ของจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่ออกและเรยีกช าระแล้ว เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจควบคุมใน D&D Thailand ตาม
เป้าประสงค ์
 
ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand โดย PACE ในครัง้นี้ PACE จะ
ถอืหุน้รอ้ยละ 99.9998 ใน D&D Thailand ผ่าน PFR ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ PACE ทีด่แูลการลงทุนของกลุ่มบรษิทัในสว่น
ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม  ซึง่จะสง่ผลใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้และการบรหิารงานภายในกลุ่มบรษิทั PACE มคีวามชดัเจน
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้สบืเนื่องจากการที่ คุณสรพจน์   
เตชะไกรศร ีด ารงต าแหน่งเป็นทัง้กรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ในบรษิทัฯและ D&D Thailand  
 
PACE จะมอี านาจควบคุมเบด็เสรจ็ในการด าเนินงานกจิการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าปลกีภายใต้เครื่องหมาย
การคา้ “Dean & Deluca” ในประเทศไทยโดยตรง รวมทัง้มโีอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ของ Dean & Deluca ผ่านกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในประเทศทีต่กลงกนั อนัไดแ้ก่ ประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี เวยีดนาม และมาเก๊า
อกีด้วย ซึ่งจะเป็นช่องทางให้บรษิัทมรีายได้เพิ่มขึน้ในระยะยาวมากกว่าจะได้รบัแค่เพยีงค่าธรรมเนียมจากการใช้สทิธ ิ
(Royalty fee) จาก D&D Thailand แต่เพยีงเท่านัน้ 
 
2.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการและไม่ท ารายการ 

ขอ้ดขีองการท ารายการ 

• จากการที ่PACE เขา้ซื้อกจิการของ D&D Inc เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557 ท าให้บรษิัทฯ D&D Inc และ D&D 
Thailand เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่างๆที่เกีย่วขอ้งในเรื่องของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
การเขา้ท ารายการฯ ในครัง้นี้จะท าให ้PACE มอี านาจควบคุมเบด็เสรจ็ในการด าเนินงานในประเทศไทย ส่งผลใหก้าร
บรหิารงานมคีวามคล่องตวัและประสทิธภิาพสงูขึน้ 

• ปจัจุบนั โครงสรา้งการถอืหุน้มคีวามซบัซอ้น ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการฯ ในครัง้นี้ PACE จะถอืหุน้ใน D&D 
Thailand ผ่าน PFR ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ PACE ทีดู่แลการลงทุนของกลุ่มบรษิทัในส่วนธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม  
ซึง่จะสง่ผลใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้และการบรหิารงานภายในกลุ่มบรษิทัของ PACE มคีวามชดัเจนและขจดัโอกาสใน
การเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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• เนื่องจากคุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ใน D&D Thailand และ 
PACE ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของ D&D Inc  ในการที ่D&D Inc เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิหลกัและสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ D&D 
Thailand อาจท าให้เกดิข้อสงสยัในส่วนของผลประโยชน์จากการก าหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่อาจเอื้อ
ประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง การเขา้ซือ้กจิการ D&D Thailand จะสามารถลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกดิขึน้ดงักล่าว อกีทัง้ยงัสามารถประสานประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) ในเรื่องการจดัซือ้
วตัถุดบิและสนิคา้ สง่ผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยของทัง้ D&D Inc และ D&D Thailand ลดลงอกีดว้ย 

• การที ่PACE เขา้มาเป็นผูป้ระกอบการในประเทศไทยโดยตรงสามารถสรา้งโอกาสในการเพิม่รายไดจ้ากการด าเนิน
รวมถงึยงัมโีอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ของ Dean & Deluca ผ่านกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย 
ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี เวยีดนาม และมาเก๊า แทนทีจ่ะไดร้บัแค่เพยีงค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธจิาก D&D Thailand 
เท่านัน้  

• จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ PACE คาดว่าจะสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่และผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ในระยะยาวต่อผูถ้อืหุน้ 
เน่ืองจากการเพิม่มลูค่าจากการประสานประโยชน์ทางธุรกจิ (Business synergy) ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด 
โอกาสในการขยายฐานลกูคา้ และผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย  
 

ขอ้ดอ้ยของการท ารายการ 

• PACE จะท าการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนทัง้สิน้ 64,690,027 หุน้ (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ทีร่าคาเสนอขาย
เท่ากบั 3.71 บาทต่อหุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท าให ้PACE มจี านวนหุน้ทีจ่ด
ทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เพิม่ขึน้จาก 2,596,988,170 หุน้ (นับรวมหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 542,722,500 หุน้ ที่
ออกใหแ้ก่ IBC และ IDJ เพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่8 มกราคม 2558) เป็น 
2,661,678,197 หุน้ ส่งผลใหเ้กดิการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) ในอตัรารอ้ยละ 
2.43  

• การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จะส่งผลใหอ้ตัราก าไรต่อหุน้ (Earning per share) ของ PACE ลดลงในเบือ้งต้น
เนื่องจากมจี านวนหุ้นที่ออกและเรยีกช าระแลว้เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯคาดว่า ดว้ยการขยายงานและบรหิาร  
D&D Thailand ในประเทศไทยโดยตรง จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯสามารถสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินงานและผลตอบแทนที่
สงูขึน้ในระยะยาว  
 

ขอ้ดขีองการไม่ท ารายการ 

• ในกรณีที ่PACE ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่มคีวามต้องการแหล่งเงนิทุนและไม่ต้องออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั จงึไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการลดลงของสดัสว่นผูถ้อืหุน้เดมิ  
 

ขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการ 

• PACE สญูเสยีโอกาสในการขยายงานและบรหิาร D&D Thailand ในประเทศไทยโดยตรง และอาจก่อใหเ้กดิโอกาส
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการและไม่ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ขอ้ดขีองการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

• ตามลกัษณะโครงสรา้งองคก์รในปจัจุบนั ทัง้ D&D Inc ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ PACE และ D&D Thailand มผีูถ้อืหุน้
ใหญ่และกรรมการบรษิทัร่วมกนั การปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่โดยม ีPACE เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของทัง้ D&D Inc และ 
D&D Thailand จะช่วยลดรายการทางการคา้ทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และลดโอกาสทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ในอนาคต 

• การเจรจาต่อรองในการท าเขา้รายการสามารถท าไดร้วดเรว็ในระยะเวลาทีส่ ัน้กว่า เน่ืองจากเป็นการท ารายการกบัผูถ้อื
หุน้ใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

• เนื่องจาก PACE และ D&D Thailand มผีูถ้ือหุน้และกรรมการบรษิัทเป็นกลุ่มเดยีวกนั การท างานรวมถงึนโยบาย
ต่างๆจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ การเขา้ซือ้กจิการของ D&D Thailand รวมถงึการปรบัโครงสรา้งองคก์รใน
ครัง้นี้ จงึไม่สง่ผลกระทบต่อนโยบาย การด าเนินธุรกจิ และวฒันธรรมขององคก์ร    
 

ขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

• การท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อาจน ามาซึง่ขอ้สงสยัต่อความยุตธิรรมและความเหมาะสมของรายการ อย่างไร
กต็าม PACE ไดป้ฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเคร่งครดั การเขา้
ท ารายการดงักล่าวจะถูกสอบทานและพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และยงัถูกก าหนดให้
มทีี่ปรกึษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น อีกทัง้การเข้าท า รายการที่เกี่ยวโยงกนันัน้ ต้องได้รบั
คะแนนเสยีงอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธใินการออกเสยีง ซึง่กลไกเหล่านี้จะเพิม่ความโปร่งใสในการ
เขา้ท ารายการ 
 

 ขอ้ดขีองการไม่ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

• การไม่ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั จะไม่ท าใหเ้กดิขอ้สงสยัต่ออ านาจต่อรองในการเจรจาและเงื่อนไขต่างๆ ของ
การเขา้ท ารายการ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการขออนุมตัเิขา้ท ารายการในครัง้นี้ เป็นการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่อ านาจควบคุมใน D&D Thailand จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั คอื คุณสรพจน์ เตชะ
ไกรศร ีซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน D&D Thailand  
 

ขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

• ในกรณีทีไ่ม่ท ารายการ PACE จะเสยีโอกาสในการขยายธุรกจิในส่วนของประเทศไทย อกีทัง้ยงัสญูเสยีโอกาสในการ
จ าหน่ายสนิคา้ผ่านกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี มาเลเซยี เวยีดนาม และมาเก๊า 

• การไม่ท ารายการอาจก่อใหเ้กดิโอกาสความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
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2.2.4 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีควรพิจารณา 

• ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในปจัจุบนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานของ D&D 
Thailand  

• ความเสีย่งหากผลประกอบการของ D&D Thailand ไม่เป็นไปตามความคาดหมายของแผนธุรกจิ (เช่น การขยายสาขา 
และความสามารถในการท าก าไร เป็นต้น) ซึง่จะส่งผลให้เกดิการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill imipairment) 
และส่งผลกระทบในทางลบต่องบการเงินรวมของ PACE ที่ต้องน างบการเงินของ D&D Thailand มารวม 
(Consolidate) รวมถึงอตัราส่วนทางการเงินต่างๆของ PACE ที่ค านวณจากงบการเงนิรวมดงักล่าว เช่น อตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นต้น เนื่องจาก D&D Thailand ยงัมผีล
การด าเนินงานขาดทุน 
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2.3 ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ PACE จะเข้าซื้อหุ้นและรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกู้จากคุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีอนั
ประกอบดว้ย 

1) หุน้สามญัของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

2) สทิธกิารรบัช าระเงนิกูข้อง D&D Thailand จ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D 
Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 
161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) 

 
PACE จะเขา้ท ารายการดงักล่าวไดต่้อเมื่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัโิดยมคีะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี   
อกีทัง้การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก D&D Inc ตามสญัญาให้สทิธใินการประกอบธุรกิจ
รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และคา้ปลกี ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Dean & Deluca” ในประเทศไทยแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 

ความเหมาะสมของราคา 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาส าหรบัการเขา้ท ารายการซือ้หุน้ทัง้หมดของ D&D Thailand ในครัง้นี้ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิไดท้ าการประเมนิมลูค่าธรุกจิของ D&D Thailand ดว้ยวธิกีารทางการเงนิต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) วธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

2) วธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั (Market Comparable Approach) 

 วธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ี(P/BV Approach) 

 วธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E Approach) 
3) วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
ทัง้นี้ ในการประเมนิมูลค่าหุ้นของ D&D Thailand ที่ปรกึษาทางการเงนิได้อ้างองิขอ้มูลผลประกอบการในช่วงเดอืน
มกราคม 2554 จนถงึเดอืนธนัวาคม 2557 แผนการด าเนินธุรกจิและแผนการขยายสาขาในอนาคตของ D&D Thailand 
ประกอบกบัการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกเฉพาะทางและร้านกาแฟในปจัจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคต เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ  
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2.3.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 

การค านวณมลูค่าหุน้สามญั D&D Thailand ดว้ยวธิมีูลค่าหุน้ตามบญัชนีี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิงบผูบ้รหิารส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของ D&D Thailand โดยสามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้  
 

วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีมลูค่าตามบญัชี 
มลูค่าหุ้นทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 33.34 

อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่นๆ 138.96 

รวมสินทรพัย ์ 172.30 

หกั หน้ีสนิ 312.47 

มลูค่าตามบญัชีของส่วนทุน  (140.17) 

จ านวนหุน้ (หุน้) 1,000,000 

มลูค่าหุ้นตามบญัชี (บาท/หุ้น) ไม่สามารถค านวณได้ 
ทีม่า : งบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 
เน่ืองจากมลูค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยร์วมนัน้ต ่ากว่ามลูค่าหนี้สนิ ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชขีองส่วนทุนของ D&D Thailand 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นลบเนื่องจากการลงทุนในช่วงแรกเริม่และมผีลขาดทุน นอกจากนัน้ วธิมีูลค่าตามบญัชยีงั
ไม่ไดพ้จิารณาความสามารถในการท าก าไรในอนาคต  
 

2.3.2 วิธีเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) 

การประเมนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั (Market Comparable Approach) เป็นการประเมนิ
โดยพจิารณาอตัราส่วนต่างๆ ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศที่มลีกัษณะการประกอบธุรกิจ
คลา้ยคลงึกนักบัการประกอบธุรกจิของ D&D Thailand  
 

ซึง่จากการพจิารณาขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศทีป่ระกอบธรุกจิคา้ปลกีเฉพาะทางและ
รา้นกาแฟ ที่ปรกึษาทางการเงนิไดเ้ลอืกบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิคา้ปลกีเฉพาะทาง เช่น ร้านค้าปลกีที่จ าหน่ายสนิค้าเกษตร
อนิทร ี(Organic products) สนิคา้ทีม่ตีราผลติภณัฑข์องตวัเอง (Private label products) และสนิคา้อื่นๆ หรอืด าเนินธรุกจิ
รา้นกาแฟซึง่มลีกัษณะการด าเนินธรุกจิคลา้ยคลงึกบั D&D Thailand แต่ไม่รวมบรษิทัทีข่อ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่เพยีงพอ 
ซึง่ผลจากการคดัเลอืกโดยเกณฑด์งักล่าวมบีรษิทัทีน่ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบครัง้นี้จ านวน 10 บรษิทั 
 

ในการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจะน าค่ามธัยฐาน
ของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองส่วนของผูถ้อืหุน้ (P/BV Approach) และวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธต่ิอหุ้น (P/E Approach) ของบรษิัทที่มกีารด าเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบั D&D Thailand (Selected comparable 
companies) ทีค่ านวณก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการของ PACE ไดม้มีตเิหน็ชอบใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาการอนุมตัใินการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand ไปคณูกบัมลูค่าทางบญัชขีอง
ส่วนของผูถ้อืหุน้และก าไรสุทธต่ิอหุน้ของ D&D Thailand เพื่อหาราคายุตธิรรมของหุน้ D&D Thailand ตามล าดบั ซึง่มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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1) วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (P/B Approach) 
การค านวณมูลค่ายุตธิรรมหุน้สามญัของ D&D Thailand ดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตามบญัชนีี้ ที่
ปรกึษาทางการเงนิอา้งองิงบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของ D&D Thailand โดยการค านวณมูลค่า
ทางบญัชขีองสว่นของผูถ้อืหุน้สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 
 

วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (P/B Approach) 
มลูค่าหุ้นทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 33.34 

อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่นๆ 138.96 

รวมสินทรพัย ์ 172.30 

หกั หน้ีสนิ 312.47 

มลูค่าตามบญัชีของส่วนของทุน  (140.17) 

จ านวนหุน้ (หุน้) 1,000,000 

มลูค่าหุ้นตามบญัชี (บาท/หุ้น) ไม่สามารถค านวณได้ 
ทีม่า : งบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 
จากการที ่D&D Thailand ไดม้กีารลงทุนเพื่อขยายสาขาและท าการตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาทีผ่่าน
มา ส่งผลให ้D&D Thailand มผีลการด าเนินงานขาดทุน และมูลค่าทางบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2557 ตดิลบ ฉะนัน้ การ
ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้ D&D Thailand โดยวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้จงึไม่สามารถค านวณได ้ 
 
2) วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Approach) 
การค านวณมูลค่ายุตธิรรมหุน้สามญัของ D&D Thailand ดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อา้งองิงบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของ D&D Thailand โดยการค านวณก าไรสุทธต่ิอหุน้สามารถ
แสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 
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วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E Approach) 
มลูค่าหุ้นทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

รายไดร้วม 178.55 

ตน้ทุนขาย (122.69) 

ก าไรขัน้ต้น 55.86 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (152.73) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน  (96.87) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1.86) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (98.73) 
 ภาษ ี - 
 ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (98.73) 
 จ านวนหุน้ (หุน้) 1,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (บาท/หุ้น) (98.73) 
 ทีม่า : งบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

เน่ืองจาก D&D Thailand มผีลขาดทุนสทุธจิากการด าเนินงานในปี 2557 ฉะนัน้ การประเมนิมูลค่าหุน้ของ D&D Thailand
โดยวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธจิงึไม่สามารถค านวณได ้ 
 
2.3.3 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้ระเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้ D&D Thailand โดยตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า D&D Thailand ยงัคง
สามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern Basis) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ อย่างมนีัยส าคญั
เกดิขึน้ รวมทัง้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและปจัจยัภายนอกอื่นๆ โดยมรีะยะเวลาการประมาณการทัง้สิน้ประมาณ 9 ปี 
(2558 – 2566) ตลอดอายสุญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดัจ าหน่ายทีค่งเหลอือยู่ ทัง้นี้ ในการประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคตของ D&D Thailand ทีป่รกึษาทางการเงนิไดส้อบทานจากขอ้มูลด าเนินงานในอดตียอ้น 3 ปี  (ปี 2555, 2556 และ 
2557)  ประกอบกบัประมาณการและแผนธุรกิจจากผู้บริหาร D&D Thailand และการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการ
ทางเงนิ  
 
การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตามวธิมีลูค่าสว่นลดกระแสเงนิสด เป็นวธิทีีค่ านึงถงึผลการด าเนินงานในอนาคตโดยน าประมาณ
การกระแสเงนิสดสุทธจิากการด าเนินธุรกจิในอนาคตของ D&D Thailand มาค านวณหามูลค่าปจัจุบนัดว้ยอตัราคดิลดที่
เหมาะสม โดยใชอ้ตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital หรอื “WACC”) เป็น
อตัราคดิลดในการค านวณหามลูค่า ซึง่อตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีเ่หมาะสมส าหรบัการค านวณหามูลค่า
ยุตธิรรมของ D&D Thailand คอือตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักหลงัหกัภาษีซึง่ เท่ากบัรอ้ยละ 10 - 11 ตาม
วธิกีารค านวณ WACC ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นที ่2.3.1.3.2 
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2.3.3.1 สมมติฐานหลกัในการจดัท าประมาณการทางการเงินของ D&D Thailand 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ าการสอบทานประมาณการทางการเงนิส าหรบัปี 2558 – 2566  รวมทัง้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการ
ประมาณการซึง่อา้งองิจากแผนธรุกจิของ D&D Thailand ดงันี้ 
 
D&D Thailand มแีผนที่จะปรบัปรุงการด าเนินงานของสาขาปจัจุบนัจ านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขามหานคร สาขาสาทร 
สแควร์ สาขาปารค์ เวนเชอร์ และสาขาเซน็ทรลั เอม็บาสซี ให้มปีระสทิธภิาพและมอีตัราก าไรสูงขึน้ จากการสมัภาษณ์ 
D&D Thailand อตัราก าไรของ D&D Thailand ในอดตีนัน้ค่อนขา้งต ่ากว่าอัตราก าไรของร้าน Dean & Deluca ใน
ต่างประเทศมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงการลงทุนระยะแรกและเรยีนรู้จากการประกอบการช่วงแรกของการด าเนินงานใน
ประเทศไทย การน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศและจ านวนสาขาทีน้่อย รวมทัง้การที่เครื่องหมายการคา้ Dean & Deluca 
ยงัไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย D&D Thailand คาดว่าประสทิธภิาพการท างานและอตัราก าไรจะเพิม่สงูขึน้ไปอยู่ใน
ระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนักบัสาขาในต่างประเทศดว้ยประสบการณ์ทีเ่พิม่มากขึน้ การเปลีย่นวธิกีารจดัหาวตัถุดบิจากการน าเขา้
จากต่างประเทศมาเป็นการจดัหาวตัถุดิบที่มีคุณภาพจากในประเทศมากขึ้น รวมทัง้จ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้นและการที่
เครื่องหมายการคา้เป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทยมากขึน้  
 
นอกจากการปรบัปรุงการด าเนินงานของสาขาปจัจุบนั D&D Thailand ยงัมแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่เตมิโดยใช้กระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงานเป็นหลกัและเงนิกูย้มืจากผู้ถอืหุ้นอกีบางส่วน แผนการขยายร้านกาแฟนัน้ประกอบดว้ยร้านกาแฟ
ขนาดเลก็จ านวน 6 สาขา และรา้นกาแฟขนาดใหญ่จ านวน 2 สาขาซึง่คาดว่าจะเปิดด าเนินงานในช่วงปี 2558 – 2562 โดย 
D&D Thailand ก าหนดใหส้าขาของรา้นกาแฟขนาดเลก็นัน้มรีปูแบบเทยีบเคยีงไดก้บัสาขา ปารค์ เวนเชอร ์และสาขาของ
รา้นกาแฟขนาดใหญ่มรีปูแบบเทยีบเคยีงไดก้บัสาขาเอม็ควอเทยีร์ 
 
การเพิม่จ านวนสาขานอกจากจะเป็นการเพิม่ยอดขายโดยรวมแลว้ยงัคาดว่าจะช่วยท าใหค้วามสามารถในการท าไรเพิม่ขึน้
จากหลายปจัจยั เช่น การประหยดัเชงิขนาด (Economy of scale) ประสบการณ์ของพนักงานและผูบ้รหิารทีเ่พิม่มากขึน้ 
อ านาจการต่อรองกบัผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้จากการทีผู่บ้รโิภครูจ้กัเครื่องหมายการคา้และบรกิารมากขึน้ เป็นตน้ 
นอกจากการเพิม่ความสามารถในการท าก าไรแลว้  D&D Thailand ยงัมแีผนทีจ่ะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการใช้
เครื่องหมายการคา้ที่มใีห้มปีระสทิธภิาพ การขยายสาขาจะช่วยให้บรษิัทสามารถรกัษาระดบัความสามารถในการท าให้
อตัราก าไรไดใ้นระยะยาว  
 
จากแผนธรุกจิขา้งตน้ สมมตฐิานหลกัในการประมาณการมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
รายได้ 

รายไดข้อง D&D Thailand มาจากด าเนินกจิการรา้นกาแฟและอาหาร รวมทัง้รา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑ ์Dean & Deluca 
ใหก้บัโรงแรมชัน้น าในต่างประเทศ D&D Thailand จะมสีาขาทัง้สิน้ 5 สาขาภายในสิน้ปี 2015 ซึง่ประกอบดว้ย รา้นกาแฟ
จ านวน 3 รา้น (ปารค์ เวนเชอร ์สาทร สแควร ์และเอม็ควอเทยีร)์ และรา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑ์ Dean & Deluca และรา้น
กาแฟ จ านวน 2 รา้น (สาขามหานคร และสาขาเซน็ทรลั เอม็บาสซ)ี โดยประมาณการการเตบิโตของรายได้ของสาขา
ปจัจุบนัทัง้ 5 สาขาในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้(“SSSG”) ของสาขา มหานคร เซน็ทรลั เอม็บาสซ ีและเอม็ควอเทยีร์
เป็นรอ้ยละ 15 ในปีที ่1 ของประมาณการของแต่ละสาขา และลดลงเหลอืรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ในปีที ่2 และปีที ่3 ของ
ประมาณการ ตามล าดบั หลงัจากการด าเนินงานปีที ่4 เป็นต้นไป  D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได้
เป็นรอ้ยละ 4 ซึง่อตัราการเตบิโตดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัอตัราการเตบิโตของมลูค่าตลาดกรเูมตแ์ละรา้นกาแฟพรเีมยีม 
  
ส าหรบัสาขา สาทร สแควร์ D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดเ้ป็นรอ้ยละ 4 ในปี 2558 – 2566 
เน่ืองจากสาขาดงักล่าวไดเ้ขา้สูก่ารด าเนินงานปีที ่4 แลว้ ส าหรบัสาขา ปารค์ เวนเชอร ์D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการ
เตบิโตของรายไดเ้ป็นรอ้ยละ 10 ในปี 2558 เนื่องจากสาขาดงักล่าวได้รบัผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้
รายไดล้ดลงในปี 2557 และเตบิโตลดลงเหลอืรอ้ยละ 4 ในปี 2559 – 2566 
 
เน่ืองจากการลงทุนในรา้นกาแฟนัน้ใหผ้ลก าไรสงูกว่า และใชเ้งนิทุนและเวลาในการจดัตัง้น้อยกว่ารา้นคา้  D&D Thailand 
ก าหนดให้มกีารเพิม่ของจ านวนสาขาร้านกาฟในอตัราปีละ 2 สาขาต่อปี (ในเดอืนเมษายนและเดอืนสงิหาคม) ในพื้นที่
ศนูยก์ลางการคา้และธุรกจิ (“CBD”) เช่น เซน็ทรลัเวลิด ์สยาม พารากอน ไอคอน สยาม เบนซ ์ทองหล่อ และบลูพอรต์ หวั
หนิ เป็นตน้ ในช่วงปี 2559 – 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 สาขา ซึง่แบ่งเป็นรา้นกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา และขนาดเลก็อกี 
6 สาขา โดยแผนการขยายสาขาและการประมาณการการเตบิโตของรายไดข้องสาขาใหม่ทัง้ 8 สาขาในช่วงปี 2559 – 
2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

 
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

การเติบโตของรายได้ของสาขาปัจจุบนั

มหานคร 8% 4% 50% 15% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

ปารค์เวนเชอร์ -            13% (3)% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

สาทร แสควร์ -            82% 11% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

เซน็ทรลั เอ็มบาสซี -            -           -           15% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

เอ็มควอเทยีร์ -            -           -           -            15% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 4%

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย: ร้าน

2559 2560 2561 2562

จ านวนสาขาใหม่

ร้านกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา 1               1               -            -            

ร้านกาแฟขนาดเล็ก 6 สาขา 1               1               2               2               

จ านวนสาขาใหม่ทัง้หมด 2                   2                   2                   2                   

ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท/ปี/สาขา

ปีฐาน* ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 เป็นต้นไป
รายไดข้องสาขาใหม่

ร้านกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา 54.6           15% 10% 5% คงที่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี
ร้านกาแฟขนาดเล็ก 6 สาขา 35.0           10% 5% 4% คงที่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี

*ฐานประมาณการรายไดม้อีตัตราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 4 ต่อปี

ข้อมลูประมาณการ
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D&D Thailand ประมาณการใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานปีแรกทัง้ปีของสาขารา้นกาแฟขนาดเลก็เป็น 35 ลา้นบาท/สาขา 
ซึง่เป็นการประมาณการโดยเทยีบเคยีงจากสาขาปาร์ค เวนเชอร ์ในปี 2557 และ 55 ล้านบาท/สาขา ส าหรบัร้านกาแฟ
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการประมาณการโดยเทยีบเคยีงจ านวนลูกค้าและอตัราการใช้จ่ายเฉลี่ยของลูกค้าแต่ละรายของสาขา
ปารค์ เวนเชอร ์และเซน็ทรลั เอม็บาสซ ีในปี 2557 โดยทีฐ่านประมาณการรายไดท้ัง้ปีในปีแรกมอีตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 4 
ต่อปีจากปี 2557 และคดิตามจ านวนเดอืนทีเ่ปิดด าเนินงานของสาขาในปีแรก 
 
นอกจากนี้  D&D Thailand ประมาณการใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้(“SSSG”) ของสาขารา้นกาแฟขนาดใหญ่ทัง้ 2 
สาขาใหม่เป็นรอ้ยละ 15 ในปีที ่2 ของการด าเนินงาน และลดลงเหลอืรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ในปีที ่3 และปีที ่4 ของการ
ด าเนินงาน ตามล าดบั และคงทีท่ีร่อ้ยละ 4 นับตัง้แต่ปีที ่5 จนสิน้สุดประมาณการ ส าหรบัรา้นกาแฟขนาดเลก็ทัง้ 6 สาขา
ใหม ่ D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดเ้ป็นรอ้ยละ 10 และ 5 ประมาณการปีที ่2 และ 3 และคงทีท่ีร่อ้ย
ละ 4 นบัตัง้แต่ปีที ่4 จนสิน้สดุประมาณการ 
 
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2558 – 2566 D&D Thailand ก าหนดใหม้กีารเพิม่รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์D&D ใหก้บัโรงแรม
ชัน้น าในประเทศและต่างประเทศ (“B2B”) เช่น ออสเตรเลยี มาเก๊า ฮ่องกง เป็นต้น โดย D&D Thailand ก าหนดใหร้ายได้
ดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของรายไดร้วมในปี 2558 และปรบัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดร้วมในปี 2565 ซึง่สดัส่วน
ดงักล่าวอ้างอิงจากผลการด าเนินงานในปจัจุบันของสาขาในสงิคโปร์และญี่ปุ่น โดยประมาณสดัส่วนรายได้การขาย
ผลติภณัฑ ์D&D ใหก้บัโรงแรม ในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
จากสมมตฐิานขา้งตน้ ประมาณการรายไดข้องสาขาใหม่ทัง้ 13 สาขาในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

อตัราก าไรขัน้ต้น 
อตัราก าไรขัน้ตน้ในอดตีของ D&D Thailand อยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 30 ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมซึง่อยู่ระหว่าง
รอ้ยละ 45 – 60 และสาขาของรา้น Dean & Deluca ในต่างประเทศซึง่มอีตัราก าไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 60 ส าหรบัรา้นกาแฟ
และรอ้ยละ 51 ส าหรบัรา้นคา้ เน่ืองจากในอดตี D&D Thailand นัน้มสีดัสว่นความสญูเสยี (เช่น การเน่าเสยีของวตัถุดบิและ
ส่วนสญูเสยีจากการผลติ เป็นต้น) ค่อนขา้งสงูทีป่ระมาณรอ้ยละ 15 – 17 ของรายไดใ้นปี 2555 ซึง่เป็นช่วงแรกของการ
ด าเนินงานในประเทศไทย อย่างไรกต็าม D&D Thailand ไดท้ าการปรบัปรุงและแกไ้ขเรื่อยมา ทัง้นี้ สดัส่วนความสญูเสยี

หน่วย:ล้านบาท/ปี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

รายได้รายสาขา

มหานคร 63.85 66.35 99.74 114.70 126.16 132.47 137.77 143.28 149.01 154.97 161.17 167.62

ปารค์ เวนเชอร์ 32.01 36.29 35.22 38.75 40.30 41.91 43.59 45.33 47.14 49.03 50.99 53.03

สาทร สแควร์ 5.51 10.05 11.17 11.62 12.09 12.57 13.07 13.60 14.14 14.71 15.29 15.90

เซน็ทรลั เอ็มบาสซี -            -           32.33 55.77 61.34 64.41 66.99 69.67 72.45 75.35 78.36 81.50

เอ็มควอเทยีร์ -            -           -           31.86     62.80    69.08    72.54    75.44    78.46    81.60    84.86    88.25      

รายได้จากสาขาปัจจุปัน 101.37 112.69 178.46 252.69 302.69 320.45 333.95 347.31 361.21 375.65 390.68 406.31

รา้นกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา -            -           -           -            42.60 109.62 139.78 150.16 156.92 163.19 169.72 176.51

รา้นกาแฟขนาดเลก็ 6 สาขา -            -           -           -            15.17    55.81    129.62   221.83   271.97   283.75   295.10   306.90    

รายได้จากสาขาใหม่ -                -               -               -                57.76      165.43   269.39   371.99   428.88   446.94   464.82   483.41     

รวมรายได้จากสาขาทัง้หมด 101.37     112.69   178.46   252.69    360.46   485.88   603.35   719.31   790.09   822.59   855.50   889.72     

รายได้ B2B -            -           -           7.82       15.02    25.57    31.76    45.91    50.43    52.51    64.39    66.97      

รวมรายได้ท้งหมด 101.37     112.69   178.46   260.50    375.48   511.45   635.10   765.22   840.52   875.10   919.89   956.69     

หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ
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ของสาขาทีเ่ปิดใหม่และสาขาเก่านัน้ไดล้ดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 8 - 9 ของรายไดใ้นปี 2557 ซึง่ D&D Thailand คาดว่าจะ
สามารถท าการลดสดัสว่นการสญูเสยีไดอ้ย่างต่อเนื่องทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 ของรายไดใ้นปี 2558 – 2559 จากนัน้ในปี 2560 
สดัส่วนความสญูเสยีจะคงทีร่อ้ยละ 2 ของรายได ้ตลอดอายุการประมาณการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดน้ าอตัราก าไร
ขัน้ตน้จากผลการด าเนินงานของสาขาปจัจุบนัในเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2558 มาประกอบการพจิารณาประมาณการ
อตัราก าไรขัน้ต้น และพบว่าอตัราก าไรขัน้ต้นในเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2558 มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2557 
โดยอยู่ในช่วงรอ้ยละ 41 - 45 ส าหรบัรา้นคา้ และช่วงรอ้ยละ 47 – 50 ส าหรบัรา้นกาแฟ 
 

นอกจากการปรบัปรุงสดัส่วนการสญูเสยี  D&D Thailand คาดว่าความสามารถในการท าก าไรของสาขาปจัจุบนัและสาขา
ใหม่จะเพิม่ขึน้ดว้ยจากอ านาจการต่อรองและการประหยดัเชงิขนาดจากการมจี านวนสาขาทีเ่พิม่มากขึน้ สมมตฐิานอตัรา
ก าไรขัน้ตน้ของสาขาปจัจุบนัและสาขาในอนาคตสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 
D&D Thailand ประมาณการใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของสาขาปจัจุบนัส าหรบัปี 2558 – 2559 เพิม่ขึน้เนื่องจากการลดสดัส่วน
การสญูเสยีและการเพิม่ขึน้ของความสามารถในการท าก าไรจากการประหยดัดว้ยขนาด ในอตัรารอ้ยละ 5 - 7 จากอตัรา
ก าไรขัน้ตน้ปี 2557 ของแต่ละสาขาภายหลงัการปรบัปรุงสดัส่วนการสญูเสยีทีไ่ม่ไดเ้กดิเป็นประจ า (Non-recurring items) 
โดยพจิารณาควบคู่ไปกบัผลประกอบการจรงิในชว่งเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2558 อย่างไรกต็าม อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้
ทีส่งูทีส่ดุของ D&D Thailand ซึง่อา้งองิจากรา้น Dean & Deluca สาขาต่างประเทศจะอยู่ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 56 ส าหรบั
รา้นกาแฟ และรอ้ยละ 48 ส าหรบัรา้นคา้ ตามล าดบั  
 
ส าหรบัสาขาของรา้นแฟทีจ่ะมกีารเปิดในปี 2558 – 2562  D&D Thailand ก าหนดใหโ้ครงสรา้งอตัราก าไรขัน้ตน้โดยอา้งองิ
จากการด าเนินงานของสาขาปารค์ เวนเชอร ์ภายหลงัการปรบัปรุงดว้ยสว่นสญูเสยี  
 
ส าหรบัของผลติภณัฑ ์Dean & Deluca ทีข่ายใหก้บัโรงแรม  D&D Thailand ประมาณการใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นเป็นรอ้ยละ 
46 ซึง่ต ่ากว่าอตัราก าไรขัน้ตน้ในปจัจุบนัของ D&D Inc ส าหรบัการขายผลติภณัฑด์งักล่าว  
 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
1) ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายประกอบดว้ยค่าสขิสทิธทิีจ่่ายใหก้บั D&D Inc เป็นหลกั ตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละจดัจ าหน่าย 
รวมถงึฉบบัแกไ้ข ค่าลขิสทิธจิะคดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ของรายไดร้วมระหว่างปี 2558 – 2561 และปรบัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5 
รายไดร้วมตัง้แต่ปี 2562 – 2566  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

อตัราก าไรขัน้ต้นของสาขาเดิม

มหานครมหานคร 22% 25% 27% 40% 43% 45% 47% 48% 48% 48% 48% 48%

ปาร์ค เวนเชอร์ปาร์ค เวนเชอร์ 35% 38% 42% 50% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56%

สาทร สแควร์สาทร สแควร์ 22% 39% 45% 51% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56%

เซ็นทรลั เอ็มบาซีเซ็นทรลั เอ็มบาสซี -            -           35% 43% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%

เอ็มควอเทยีร์เอ็มควอเทยีร์ -            -           -           45% 50% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56%

อตัราก าไรขัน้ต้นของสาขาใหม่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

ร้านกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา -            -           -           45% 50% 55% 56%

ร้านกาแฟขนาดเล็ก 6 สาขา -            -           -           45% 50% 55% 56%

อตัราก าไรขัน้ต้นของรายได้จาก B2B 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46%
หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้

คงที่ที่ร้อยละ 56

คงที่ที่ร้อยละ 56

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณา ค่าการท าการตลาดและค่าพมิพ์     
โบรชวัรส์นิคา้และอาหาร ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวในอดตีมจี านวนไม่มากเมื่อเทยีบกบัยอดขาย  D&D Thailand จงึก าหนด
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวในปี 2558 ที ่2 ลา้นบาทตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2555 – 2556 และมอีตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 3 
ตามประมาณการอตัราเงนิเฟ้อ 
 
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายทัง้หมดในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

2) ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารประกอบด้วย ค่าเช่าพืน้ที ่ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าบรหิาร
จดัการอื่นๆ โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารในอดตีและประมาณการสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

ก) ค่าเช่า 

การคดิค่าเช่าของ D&D Thailand ม ี 2 วธิดีงันี้ 1) ค่าเช่าแบบคงที ่(“Fixed basis”) และ 2) ค่าเช่าแบบแปรผนัตาม
ยอดขาย (“GP basis”) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
สาขาทีม่กีารคดิค่าเช่าแบบคงทีน่ัน้ประกอบดว้ย สาขามหานคร สาขาสาทร สแควร ์สาขาปาร์ค เวนเชอร ์สาขาเซน็ทรลั 
เอม็บาสซ ี รวมทัง้สาขาทัง้ 6 สาขาของรา้นกาแฟขนาดเลก็ทีจ่ะมกีารเปิดด าเนินงานในปี 2558 – 2562 ประมาณการค่า
เช่าแบบคงทีอ่า้งองิจากสญัญาเช่าของ D&D Thailand ซึง่คดิจากพืน้ทีเ่ช่าและอตัราค่าเช่าตามสญัญา  D&D Thailand 
ก าหนดใหม้กีารต่อสญัญาและปรบัเพิม่ขึน้ของค่าเช่าของสาขาปจัจุบนัเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทัง้นี้  D&D Thailand 
ประมาณค่าเช่าของ 6 สาขาของรา้นกาแฟขนาดเลก็ที ่2.5 ลา้นบาท/ปี (ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรของ
สาขาปารค์ เวนเชอร)์ ส าหรบัการด าเนินงานในปีแรกและมอีตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 3 ต่อปีจากปี 2558  

 
สาขาทีม่กีารคดิค่าเช่าแบบแปรผนัตามยอดขายนัน้ประกอบดว้ยสาขาเอม็คลอเทยีร ์และสาขาของรา้นกาแฟขนาดใหญ่ 2 
สาขาซึง่จะมกีารเปิดด าเนินงาน 1 สาขาในปี 2559 และ1 สาขา ในปี 2560 โดยประมาณการอตัราค่าเช่านัน้อา้งองิตาม
สญัญาของสาขาเอม็ควอเทยีร ์
 

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

คา่สขิสทิธิ ์ 5.34        6.03       8.83       11.72      16.90     23.02     28.58     38.26     42.03     43.76     45.99     47.83       

คา่ใชจ่้ายในการขายอื่นๆ 1.17        1.32       4.85       2.00        2.06       2.12       2.19       2.25       2.32       2.39       2.46       2.53        

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 6.51           7.35         13.67       13.72        18.96       25.14       30.77       40.51       44.34       46.14       48.45       50.37         

หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

คา่เชา่ 7.15        7.27       24.11     35.50      50.81     65.28     76.93     85.23     91.73     95.05     97.15     101.65     

คา่ตอบแทนพนักงานทัง้หมด 40.86       57.25     76.82     40.75      47.77     55.42     61.62     67.79     71.31     73.45     75.66     77.92       

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 5.15        4.13       13.56     29.31      38.55     43.57     47.78     46.11     35.88     30.67     24.35     17.14       

คา่ใชจ่้ายในการบริหารอื่นๆ 12.65       13.64     47.15     31.26      41.30     56.26     63.51     76.52     84.05     87.51     91.99     95.67       

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 65.80         82.29       161.64     136.82      178.44     220.53     249.84     275.66     282.98     286.68     289.14     292.39       

หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ
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ประมาณการค่าเช่าของสาขาปจัจุบนัและสาขาใหม่ทัง้ 13 สาขาในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 
 

ข) ค่าตอบแทนพนักงาน 

ส าหรบัสาขาปจัจุบนั  D&D Thailand ก าหนดใหค้่าตอบแทนพนกังานในปี 2558 ลดลงจาก 76.8 ลา้นบาทเหลอื 37.6 ลา้น
บาทเนื่องจากมกีารลดจ านวนผูบ้รหิารต่างชาตแิละพนกังานที ่D&D Thailand  จา้งมาเพื่อจดัตัง้สาขาและการด าเนินงานใน
ช่วงแรกจ านวน 32 คน  นอกจากนี้  D&D Thailand ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโตของค่าตอบแทนพนักงานสาขาเป็นรอ้ยละ 
3 ตามประมาณการอตัราเงนิเฟ้อโดยไม่มกีารเพิม่ขึน้ของจ านวนพนักงาน เนื่องจากจ านวนพนักงานทัง้สิน้ 149 คนใน
ปจัจุบนันัน้เพยีงพอส าหรบัการด าเนินงาน 

 
ส าหรบัสาขาในอนาคต  D&D Thailand ก าหนดใหจ้ านวนพนักงานของรา้นกาแฟขนาดใหญ่และขนาดเลก็เป็น 8 และ 16 
คน ตามล าดบั โดยก าหนดค่าตอบแทนเฉลีย่ของพนักงานที ่20,000 บาท/คน/เดอืน ในปีแรกของการด าเนินงานซึง่อา้งองิ
จากค่าตอบแทนพนักงานในปี 2558 และมีอัตราการเติบโตของค่าตอบแทนพนักงานสาขาในอนาคตที่ร้อยละ 3 
เช่นเดียวกนักบัอตัราการเติบโตของค่าตอบแทนพนักงานสาขาปจัจุบนั ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนพนักงานของสาขาใน
อนาคตซึง่ก าหนดเป็น 1 เดอืนของเงนิเดอืนในปีแรก โดยสมมตฐิานการค่าตอบแทนเฉลีย่ของพนักงานสาขาในอนาคต
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 

  

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 ค่าเช่าของสาขาปัจจบุนั

มหานคร 1.67        1.67       12.65     18.61      24.08     26.49     26.49     26.49     29.14     29.14     29.14     32.05       

ปาร์ค เวนเชอร์ 4.19        3.81       3.90       4.47        4.47       4.47       4.92       4.92       4.92       5.41       5.41       5.41        

สาทร สแควร์ 1.28        1.79       1.79       1.21        1.21       1.21       1.33       1.33       1.33       1.46       1.46       1.46        

เซ็นทรลั เอ็มบาสซี -            -           5.77       7.83        8.22       8.63       9.50       9.50       9.50       10.45     10.45     10.45       

เอ็มควอเทยีร์ -            -           -           3.38        7.23       8.81       9.25       9.62       10.00     10.40     10.82     11.25       

รวมค่าเช่าของสาขาปัจจบุนั 7.15           7.27         24.11       35.50        45.21       49.61       51.48       51.85       54.88       56.86       57.27       60.62         

ค่าเช่าของสาขาในอนาคต

ร้านกาแฟขนาดใหญ่ 2 สาขา -            -           -           -            4.53       11.99     17.03     19.15     20.01     20.81     21.64     22.50       

ร้านกาแฟขนาดเล็ก 6 สาขา -            -           -           -            1.07       3.68       8.41       14.23     16.84     17.39     18.23     18.53       

รวมค่าเช่าของสาขาในอนาคต -                -               -               -                5.60         15.67       25.45       33.38       36.85       38.19       39.87       41.03         

รวมค่าเช่าของสาขาทัง้หมด 7.15           7.27         24.11       35.50        50.81       65.28       76.93       85.23       91.73       95.05       97.15       101.65       

หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:บาท/เดือน/คน

ปีฐาน* ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

ค่าตอบแทนพนกังาน 20,000      3% 3% 3% คงที่ที่รอ้ยละ 3%

ค่าฝึกสอนพนกังาน 1 เท่าของเงนิเดอืนในปีฐาน
*ฐานประมาณค่าตอบแทนพนกังานมอีตัตราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 3 ต่อปี

ข้อมลูประมาณการ

ปีท่ี 4 เป็นต้นไป
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ประมาณการค่าตอบแทนพนักงานสาขาปจัจุบนัและสาขาในอนาคตทัง้ 13 สาขาในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปได้
ดงันี้ 
 

 
 

ค) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าจะค านวณจากมลูค่าคงเหลอืทางบญัชขีองสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของ D&D 
Thailand ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ านวน  22 ลา้นบาท และค่าใช่จ่ายสว่นทุนซึง่ค านวณโดยวธิเีสน้ตรง โดยก าหนดให้
ประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ของค่าใชจ้่ายสว่นทุนเป็น 3 – 5 ปี 
 

ประมาณการค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

ง) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุสิน้เปลอืง เป็นต้น  D&D Thailand ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายใน
การบรหิารเป็นรอ้ยละ 10 - 11 ของยอดขายรวมในช่วงปี 2558 – 2566 ซึง่อา้งองิจากผลประกอบการในอดตี โดยสดัส่วน
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อยอดขายรวมในปี 2555 – 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 11 – 12 ของรายไดร้วม  
 

ประมาณการค่าใชจ้่ายในการบรหิารในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

 

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ค่าตอบแทนพนกังานปจัจุบนั 40.86      57.25    76.82    37.62     38.75    39.91    41.11    42.34    43.61    44.92    46.26    47.65      

ปีแรกของการด าเนนิงาน -         -        -        3.13       3.20      3.39      -        -        -        -        -        -         

ปีถดัไปของการด าเนนิงาน -         -        -        -        4.84      9.06      13.53    13.93    14.35    14.78    15.22    15.68      

ค่าตอบแทนพนักงานสาขาใหญ่ -            -          -          3.13         8.04        12.45      13.53      13.93      14.35      14.78      15.22      15.68       

ปีแรกของการด าเนนิงาน - - - - 0.99      1.02      2.80      2.88      -        -        -        -         

ปีถดัไปของการด าเนนิงาน - - - - - 2.04      4.20      8.64      13.35    13.76    14.17    14.59      

ค่าตอบแทนพนักงานสาขาเลก็ -            -          -          -           0.99        3.06        6.99        11.53      13.35      13.76      14.17      14.59       

รวมค่าตอบแทนพนักงานทัง้หมด 40.86       57.25      76.82      40.75       47.77      55.42      61.62      67.79      71.31      73.45      75.66      77.92       

หมายเหต:ุ ขอ้มูลผลการด าเนนิงานในอดตีเป็นขอ้มูลผูบ้รหิารซึง่อาจแตกตา่งจากงบตรวจสอบ TRUE TRUE TRUE TRUE

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

คา่เสื่อมราคาจากคา่ลขิสทิธิ -            -           -           2.56        2.56       2.56       2.56       2.56       -           -           -           -            

คา่เสื่อมราคาจากสนิทรพัยเ์กา่ 5.15        4.13       13.56     6.15        6.13       2.92       0.07       -           -           -           -           -            

คา่เสื่อมราคาจากคา่ใชจ่้ายส่วนทุน -            -           -           20.59      29.86     38.09     45.14     43.55     35.88     30.67     24.35     17.14       

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5.15           4.13         13.56       29.31        38.55       43.57       47.78       46.11       35.88       30.67       24.35       17.14         

หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

คา่ใชจ่้ายในการบรหิารอื่นๆ 12.65       13.64     47.15     31.26      41.30     56.26     63.51     76.52     84.05     87.51     91.99     95.67       
หมายเหตุ: ขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีเป็นขอ้มลูผูบ้รหิารซึ่งอาจแตกต่างจากงบผูบ้รหิารและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ
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จ) ภาษี 

D&D Thailand ประมาณการอตัราภาษีนิตบิุคคลทีร่อ้ยละ 20 ของก าไรจากการด าเนินงาน โดยที ่D&D Thailand จะไม่มี
การเสยีภาษีนิตบิุคคลในช่วงปี 2558 – 2562 เนื่องจาก D&D Thailand มเีครดติภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ากผลขาดทุนสะสม
ในช่วงปี 2555 – 2557 (Loss carryforward) โดยประมาณการภาษีนิตบิุคคลทีต่้องช าระในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

ฉ) เงินทุนหมุนเวียน 

เงนิทุนหมุนเวยีนคอืสว่นต่างระหว่างสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีน  D&D Thailand ก าหนดใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้
เฉลีย่ (“Days receivable outstanding”) เป็นศูนยส์ าหรบัรายไดจ้ากสาขา (“Cash basis”) และเป็น 45 วนัส าหรบัรายได้
จากการขายผลติภณัฑ ์D&D ใหก้บัโรงแรม ระยะเวลาเฉลีย่ของสนิคา้คงคลงั (“Days inventory outstanding”) เป็น 50 วนั 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เป็น 75 วนั (รวมระยะเวลาวางบลิ) (“Days payable outstanding”) และใหส้ดัส่วนสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆเป็นรอ้ยละ 2.5 และ 4.0 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่ประมาณการดงักล่าวอา้งองิจากค่าเฉลีย่ที่
ค านวณไดใ้นช่วงปี 2556 – 2557 ปรบัปรุงดว้ยรายการบญัชซีึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัเงนิทุนหมุนเวยีนปกต ิโดยประมาณการ
เงนิทุนหมุนเวยีนในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
 

ช) ค่าใช่จ่ายส่วนทุน 

ค่าใช้จ่ายส่วนทุนประกอบค่าใช้จ่ายส่วนทุนเพื่อการขยายสาขา การบ ารุงรกัษาสาขาและส านักงาน และการปรบัปรุง 
(Renovation) ของสาขาเอม็ควอเทยีร ์เป็นตน้  
 

D&D Thailan คาดว่าจะขยายสาขาเพิม่เตมิโดยใชก้ระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเป็นหลกั และเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้อกี
บางส่วน โดยประมาณการเงนิลงทุนเพื่อการขยายสาขาที ่25 ลา้นบาท/สาขา ส าหรบัรา้นกาแฟสาขาใหญ่และ 10 ลา้น
บาท/สาขา ส าหรบัรา้นกาแฟขนาดเลก็ในปี 2558 โดยอา้งองิจากเงนิลงทุนของสาขาสาทร สแควร ์และสาขาเอม็ควอเทยีร ์
และมอีตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 3 ต่อปีจากปี 2559 เป็นตน้ไป ตามอตัราเงนิเฟ้อ  
 

D&D Thailand ประมาณการเงนิลงทุนเพื่อการการบ ารุงรกัษาสาขาทีร่อ้ยละ 1 ของยอดขาย และเงนิลงทุนเพื่อการการ
บ ารุงรกัษาส านักงานที ่0.67 ล้านบาทต่อปี และปรบัปรุงด้วยอตัราการเติบโตทีร่้อยละ 3 ต่อปีตามประมาณการอตัรา
การเงนิเฟ้อ 
 

D&D Thailand ประมาณการเงนิลงทุนเพื่อการปรบัปรุง (“Renovation”) ของสาขาเอม็ควอเทยีรเ์ป็น 5 ลา้นบาทในปี 2565 
ซึง่เป็นการปฎบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าระหว่างเอม็ควอเทยีร์ และ D&D Thailand ซึง่ก าหนดใหป้รบัปรุงสาขาในปีที ่
6 ของการด าเนินงาน 
 

หน่วย:ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ภาษนีติบุิคคล -         -        -        -        -        -        -        -        18.29    21.22    24.31    26.62      

ผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

เงนิลงทุนหมนุเวยีนสุทธิ 9.55       4.34      5.01      4.67      4.10      2.56      1.00      0.62      1.41       

ข้อมลูประมาณการ
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ประมาณการค่าใชจ้่ายสว่นทุนในช่วงปี 2558 – 2566 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

 

2.3.3.2 อตัราคิดลด 

อตัราคดิลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตของ D&D Thailand อ้างองิอตัราต้นทุนทาง
การเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital หรอื “WACC”) โดยอา้งองิขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของ
ผูถ้อืหุน้ (Ke) อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(Kd) และสดัส่วนเป้าหมายของมูลค่าหุน้และมูลค่าหน้ีสนิต่อมูลค่าตลาดของกจิการ ซึ่ง 
WACC มสีตูรการค านวณจากนี้ 
 

WACC  = (We) Ke  + (Wd) Kd (1-t) 
 

ทัง้นี้   Ke =       อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ค านวณได้โดยวิธ ีCapital Asset Pricing 
Model (CAPM) ตามค าอธบิายดา้นล่าง 

Kd =       ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีซ่ึง่ค านวณมาจากอตัราดอกเบีย้ MLR  
- 1% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5.75 ซึง่ใชอ้า้งองิเป็น
อตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ี ่D&D Thailand สามารถกูย้มืไดใ้นตลาด 

t =       ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เท่ากบัรอ้ยละ 20 

We =       สดัสว่นเป้าหมายของสว่นของผูถ้อืหุน้ก าหนดเป็นรอ้ยละ 67 

Wd =       สดัสว่นเป้าหมายของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ก าหนดเป็นรอ้ยละ 33 

 
ส าหรบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Ke) มสีตูรการค านวณโดยใชว้ธิ ีCAPM ดงันี้: 

 
Ke   =    Rf + ß (Rm - Rf) 

  

หน่วย:ล้านบาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ค่าใชจ่้ายส่วนทุน

 - การขยายสาขา 25.00     36.05    37.13    21.85    22.51    -           -           -           -            

 - การบ ารงุรกัษาสาขา 2.61       3.75      5.11      6.35      7.65      8.41      8.75      9.20      9.57       

 - การบ ารงุรกัษาส านกังาน 0.67       0.69      0.71      0.73      0.75      0.78      0.80      0.82      0.85       

 - การปรบัปรงุ -            -           -           -           -           -           -           5.00      -            

28.27       40.49      42.96      28.94      30.92      9.18        9.55        15.02      10.41       

ข้อมลูประมาณการ
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โดยที:่ 
• อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง (Rf) อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี มคี่าเท่ากบั

รอ้ยละ 2.95 ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2557 จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (“TBMA”)) 

• Beta (ß) ค านวณจากค่า Median ของ Unlevered Beta ของกลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 
(ตามทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนที ่2.3.1.3 วธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิัทในอุตสาหกรรมเดยีวกนั) มคี่าเท่ากบั 0.95 (ขอ้มูล
จาก Bloomberg ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ค านวณจากขอ้มูลผลตอบแทนของหุน้และดชันีตลาดหลกัทรพัยร์วม 
ยอ้นหลงัรายสปัดาหเ์ป็นระยะเวลา 2 ปี) และปรบัปรุงดว้ยค่า Median ของสดัส่วนมูลค่าหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธิ
ต่อมลูค่าตลาดของผูถ้อืหุน้ (Market Capitalization) เป้าหมาย (33 : 67) ซึง่จะไดค้่า Relevered Beta เท่ากบั 1.32 

• ประมาณการอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) สามารถค านวณจากอตัราตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ในทีน่ี้ใชข้อ้มลูจาก Bloomberg ซึง่เป็น Implied Market Rate โดย Bloomberg 
ค านวณดว้ยวธิ ีDividend Discount Model และใชข้อ้มลูประมาณการแบบต่อเนื่อง (Infinity) และราคาของหลกัทรพัย์
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ ช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่ในทีน่ี้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  เท่ากบัรอ้ยละ 11.27 ต่อปี ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึเลอืกใช ้Rm ในช่วงระหว่างรอ้ยละ 10.77 
ถงึ 11.77 

• ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (Ke) เท่ากบัรอ้ยละ 13.0 ถงึ 15.0 

• ค่า WACC (หลงัหกัภาษี) เท่ากบัรอ้ยละ 10.0 ถงึ 11.0 ซึง่เป็นอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณมูลค่ากจิการของ D&D 
Thailand  
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2.3.3.3 สรปุประมาณการกระแสเงินสด 

สรุปกระแสเงนิสดสทุธจิากการประมาณการในช่วงปี 2558 – 2566 เป็นดงันี้ 
 

 
 

จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสดทีอ่ตัราคดิลดหลงัหกัภาษีรอ้ยละ 10 – 11 มูลค่ายุตธิรรมของ 
D&D Thailand (Firm Value) อยู่ระหว่าง 309 – 329 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัจากหกัหนี้สนิจ านวนทัง้สิน้ 240 ลา้นบาท 
มลูค่ายุตธิรรมของสว่นทุนส าหรบั D&D Thailand จะอยู่ระหว่าง 68 – 89 ลา้นบาท (ปดัเศษ) โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

 
 

 

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหว (sensitivity analysis) ของมูลค่าหุน้ของ D&D Thailand โดย
ปรบัอตัราคดิลดเพิม่ขึน้/ลดลงรอ้ยละ 1 โดยผลจาการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวสามารถสรุปไดด้งันี้  
 
 

 

หน่วย:ล้านบาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

รายไดร้วม 260.50    375.48    511.45    635.10    765.22    840.52     875.10    919.89    956.69    

ตน้ทุนขายและบรกิาร (147.36)   (198.45)   (260.84)   (313.06)   (369.88)   (398.90)    (409.67)   (430.35)   (447.57)   

ก าไรขัน้ตัน้ 113.14     177.03     250.61     322.04     395.34     441.62       465.43     489.54     509.12     

อตัราก าไรขัน้ตน้ 43% 47% 49% 51% 52% 53% 53% 53% 53%

ค่าใชจ่้ายในการขาย (13.72)     (18.96)     (25.14)     (30.77)     (40.51)     (44.34)      (46.14)     (48.45)     (50.37)     

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (136.82)   (178.44)   (220.53)   (249.84)   (275.66)   (282.98)    (286.68)   (289.14)   (292.386) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่นๆ -         -         -         -         -         -          -         -         -         

ก าไรจากการด าเนินงาน (37.39)      (20.36)      4.95          41.43       79.17       114.29       132.61     151.94     166.36     

อตัราก าไรจากกาด าเนนิงาน (14)% (5)% 1% 7% 10% 14% 15% 17% 17%

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (37.39)      (20.36)      4.95          41.43       79.17       91.43         106.09     121.55     133.09     

( + ) ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29.31      38.55      43.57      47.78      46.11      35.88       30.67      24.35      17.14      

( + ) เงนิทุนหมนุเวยีน 9.55       4.34        5.01       4.67       4.10       2.56         1.00       0.62       1.41       

( - ) ค่าใชจ่้ายส่วนทุน (28.27)     (40.49)     (42.96)     (28.94)     (30.92)     (9.18)        (9.55)      (15.02)     (10.41)     

กระแสเงินสดสทุธิ (26.81)      (17.97)      10.57       64.94       98.47       120.70       128.20     131.50     141.23     

รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ 308.76    329.37    

อตัราคดิลด 11% 10%

ข้อมลูประมาณการ

หน่วย:ล้านบาท ต า่ สูง

อตัราคดิลด 11.0% 10.0%

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ 308.76                    329.37                    

หกั หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย 31 ธ.ค. 2557

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (79.49)               (79.49)               

- เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั (161.00)              (161.00)              

มลูค่าส่วนทนุ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท) 68.27                      88.88                      

จ านวนหุ้น 1,000,000           1,000,000           

มลูค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 (บาท/หุ้น) 68.27                      88.88                      

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว

WACC 9% 10% 11% 12%

มลูคา่หุน้ (บาทต่อหุน้) 111.08        88.88       68.27       49.10       
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2.3.4 สรปุความเหมาะสมของราคา 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของส่วนทุนของ D&D Thailand โดยใช้วธิีการต่างๆ อนัได้แก่ วิธมีูลค่าหุ้นตามบญัช ีวิธี
อตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ีวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ และวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด 
 
จากการที ่D&D Thailand ไดม้กีารลงทุนเพื่อขยายสาขาและท าการตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ส่งผล D&D Thailand มผีลขาดทุนสุทธจิากการด าเนินงาน และส่วนทุนตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2557 มมีูลค่า
เป็นลบ ฉะนัน้ จงึไม่สามารถค านวณมลูค่าหุน้ D&D Thailand โดยวธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ีวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบญัช ีและวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ได ้ 
 
ทีป่รกึษาจงึมคีวามเหน็ว่า การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของส่วนทุนโดยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นวธิทีี่ สะทอ้นผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ D&D Thailand เป็นวธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมในการประเมนิมูลค่าส่วนทุนของ D&D Thailand 
โดยมลูค่ายุตธิรรมทีป่ระเมนิไดด้ว้ยวธิดีงักล่าวอยู่ระหว่าง 68 – 89 ลา้นบาท นอกเหนือจากนี้ PACE ยงัจะไดร้บัโอนสทิธิ
ในการรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand จากคุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบั
ผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ  31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะ
ไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) อกีดว้ย ซึง่รวมแลว้รายการทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจะมูลค่า
เท่ากบั 229 - 250 ลา้นบาท โดยสรุปไดด้งันี้   
 

 
 
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเหน็ว่า ราคาเสนอซ้ือ 240 ล้านบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากอยู่
ในช่วงมูลค่ายุติธรรม (229 – 250 ล้านบาท) 
  

หน่วย:ล้านบาท ต า่ สูง

มลูคา่ยุตธิรรมของส่วนทุน ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2557 68.27                88.88                

สทิธกิารรบัช าระเงินกู ้* 161.00               161.00               

มลูค่ายุติธรรมของทรพัย์สินท่ีได้มา ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 229.27                    249.88                    

หมายเหตุ: * อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 
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2.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกเป็นส่ิงตอบแทน 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ทีอ่อกเป็นสิง่ตอบแทนส าหรบัการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ D&D 
Thailand ในครัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิได้ท าการประเมนิมูลค่าหุ้นสามญัของ  PACE ด้วยวธิกีารทางการเงนิต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
1) วธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 
2) วธิมีลูค่าตามราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Trading Price Approach) 
3) วธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั (Market Comparable Approach) 

 วธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ี(P/BV Approach) 
 วธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E Approach) 

4) วธิรีวมสว่นของกจิการ (Sum-of-the-Parts Approach) 
 
การค านวณมลูค่าหุน้สามญัของบรษิทัฯดว้ยวธิต่ีางๆขา้งตน้ แสดงรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 
 
2.4.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 

การค านวณมลูค่าหุน้สามญั PACE ดว้ยวธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ีเป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของ
บรษิัทฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต โดยในการค านวณวธิีนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิไดอ้า้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบ
บญัชแีลว้ โดยสามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 
 
วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีมลูค่าตามบญัชี มลูค่าหุ้นทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 7,583.19  
คา่ความนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน งานระหว่างก่อสรา้ง และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นๆ 11,653.51  
รวมสินทรพัย ์ 19,236.70  

หกั หน้ีสนิ (17,580.84) 
มลูค่าตามบญัชี – PACE 1,655.87  

บวก สว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 725.04  
มลูค่าตามบญัชี - PACE (หลงัปรบัปรงุรายการส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ) 2,380.91  

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 2,054.27  
มลูค่าตามบญัชี (บาท/หุ้น) 1.16  

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557   
 
จากการค านวณมูลค่าหุน้โดยวธิมีูลค่าหุน้ตามบญัช ีจะได้ราคาหุน้ของ PACE เท่ากบั 1.16 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคา
เสนอขายหุน้ที ่3.71 บาทต่อหุน้ หรอืต ่ากว่าคดิเป็นรอ้ยละ 69 
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2.4.2 วิธีมูลค่าตามราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Trading Price Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวธิีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักนี้ เป็นการประเมนิมูลค่าหุ้นของ PACE โดยการ
พจิารณาจากมูลค่าถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของราคาหุ้นของบรษิัทฯ ที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงระยะเวลา
ยอ้นหลงั 30 – 180 วนัท าการ ก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาซื้อหุ้นและรบัโอนสทิธกิารรับช าระเงนิกู้ใน D&D Thailand โดย
สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 
 

 
 
จากการประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธินีี้ จะไดร้าคาหุน้ของ PACE อยู่ระหว่าง 3.37 – 3.82 บาทต่อหุน้ ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ 
PACE ที ่3.71 บาทต่อหุน้ ถอืว่าอยู่ในช่วงราคาดงักล่าว 
 
2.4.3 วิธีเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) 

การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนันี้ เป็นการประเมนิโดยใชอ้ัตราส่วนทาง
การเงนิต่างๆ ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละมลีกัษณะการประกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกบั PACE   
 
จากการพจิารณาขอ้มูลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ที่
ปรกึษาทางการเงนิไดเ้ลอืกบรษิทัที่ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัคอนโดมเินียม และมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบั PACE โดยไม่รวมบรษิัทที่มขีอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่เพยีงพอ ตลอดจนบรษิัทที่มอีตัราส่วนทาง
การเงนิทีแ่ตกต่างจากบรษิทัในกลุ่มอย่างมนียัส าคญัออก (Outliner)  
 
ในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินใช้วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV 
Approach) และวธิอีตัราสว่นราคาตลาดเฉลีย่ต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E Approach) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
2.4.3.1 วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Approach) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัช ี(P/BV) ของกลุ่มบรษิัททีน่ ามาใช้เปรยีบเทยีบ ค านวณจากมูลค่าถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของราคาหุน้แต่ละบรษิทัในช่วงเวลายอ้นหลงั 30 – 180 วนัท าการ ก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการของ PACE ไดม้มีตอินุมตัใินการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand หารดว้ยมลูค่าหุน้ตามบญัชี
ของบรษิทัเปรยีบเทยีบแต่ละบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 ทัง้นี้ อตัราส่วน P/BV ของกลุ่มบรษิทัเปรยีบเทยีบ ไม่ไดร้วม
บรษิทัทีม่คี่า P/BV ทีสู่งหรอืต ่าผดิปกติในการค านวณค่าเฉลี่ย P/BV ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหก้ารประเมนิมูลค่าหุ้นของ PACE 
ได้รบัผลกระทบจากราคาหุ้นของบรษิทัเปรยีบเทยีบทีม่คีวามผดิปกติและเบีย่งเบนออกไปมาก อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มลูค่าตามบญัชขีองกลุ่มบรษิทัเปรยีบเทยีบมรีายละเอยีดดงันี้ 

มลูค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั

 (ล้านบาท)

ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั

 (ล้านหุ้น)

มลูค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก

 (บาทต่อหุ้น)

30 วนัท าการ 29 ม.ค. 58 - 12 ม.ีค. 58 131.07 33.67 3.82                        

60 วนัท าการ 15 ธ.ค. 57 - 12 ม.ีค. 58 97.04 25.58 3.59                        

90 วนัท าการ 30 ต.ค. 57 - 12 ม.ีค. 58 84.09 22.44 3.55                        

180 วนัท าการ 19 ม.ิย. 57 - 12 ม.ีค. 58 87.46 25.40 3.37                        

ทีม่า: Bloomberg

ช่วงเวลา
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จากการค านวณทีแ่สดงขา้งตน้ การค านวณมูลค่าหุน้สามญั PACE ดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชเีท่ากบั 
3,960 – 3,987 ลา้นบาท หรอื 1.90 – 1.94 ต่อหุน้ ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ที ่3.71 บาทต่อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 48 – 49 
 
2.4.3.2 วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Approach) 

การประเมนิมูลค่าหุ้น PACE ด้วยวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้นคอืการน าก าไรต่อหุ้นของ PACE ณ 31 
ธนัวาคม 2557 คูณดว้ยอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E) ของกลุ่มบรษิทัทีน่ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบซึง่ค านวณ
จากมูลค่าถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของราคาหุน้แต่ละบรษิทัในช่วงเวลายอ้นหลงั 30 – 180 วนัท าการ ก่อนวนัที ่13 มนีาคม 
2558 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการของ PACE ไดม้มีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า
สญัญาซือ้หุน้และรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูใ้น D&D Thailand อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก PACE มผีลขาดทุนสทุธจิากการ
ด าเนินงานในปี 2557 ฉะนัน้ การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมโดยวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธจิงึไม่สามารถค านวณหา
มลูค่าของสว่นทุนของ PACE ได ้
 
2.4.4 วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach) 

การประเมนิมลูค่าโดยวธิรีวมสว่นของกจิการ เป็นการค านวณหามูลค่าหุน้ของ PACE โดยประเมนิมูลค่าเงนิลงทุนตามแต่
ละโครงการด้วยวธิปีระเมนิที่เหมาะสมกบัโครงการนัน้ๆ แล้วน ามารวมตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย PACE โดยในการ
ประเมนิมูลค่าดว้ยวธินีี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็สมควรใหพ้จิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุ้นภายหลงัจากจากเขา้ซื้ อหุ้น
สามญัของ PRE PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 จาก IBC และ IDJ และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้
คา้งช าระของ PRE PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 จาก IBC ซึง่ไดร้บัการอนุมตัเิขา้ท ารายการจากผูถ้อืหุน้แลว้ ณ วนัที ่
8 มกราคม 2558 ดงันี้ 

30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั

1 บริษทั แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 1.08 1.01 1.03 1.05

2 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 2.42 2.32 2.33 2.41

3 บริษทั เอเชยีนพร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 1.35 1.29 1.30 1.28

4 บริษทั ควอลติีเ้ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.95 1.86 1.90 1.93

5 บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 2.26 2.29 2.36 2.36

6 บริษทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.23 1.17 1.17 1.19

7 บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 2.03 2.01 2.05 2.07

8 บริษทั ลลลิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.80 0.78 0.79 0.80

9 บริษทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 1.05 0.95 0.92 0.86

10 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 2.34 2.38 2.47

11 บริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.87 3.03 3.17 3.12

12 บริษทั พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 0.81 0.80 0.82 0.83

13 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 2.11 2.09 2.11 2.17

14 บริษทั เมเจอร์ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 1.02 0.96 0.95 0.90

ค่าเฉล่ีย P/BV 1.67 1.64 1.66 1.67

ทีม่า: Bloomberg

ล าดบั บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบ ระยะเวลาเฉล่ียย้อนหลงั (จ านวนวนัท าการ)
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โดยบรษิทัคาดว่าจะท ารายการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2558  
 
การประเมนิมลูค่าหุน้ของ PACE ตามวธิรีวมสว่นกจิการมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
2.4.4.1 การประเมินมูลค่าของ PACE เฉพาะกิจการ (ไม่รวมบริษทัย่อย) ด้วยวิธีปรบัปรงุมูลค่าหุ้นตามบญัชี  

ในการค านวณดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิงบการเงนิของ PACE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดยหกัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยออก เนื่องจาก
บรษิัทย่อยจะถูกแยกประเมนิเป็นรายบรษิัท และเงนิให้กูย้มืแก่บรษิัทย่อยจะถูกน าไปรวมเป็นมูลค่าของบรษิัทย่อย เพื่อ
สะทอ้นถงึมูลค่าส่วนทุนทัง้หมดของ PACE ในบรษิทัย่อยนัน้ๆ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาและปรบัปรุง
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่ยงัไม่ได้รบัรูร้ายไดแ้ละทีก่ าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพื่อให้
สามารถสะทอ้นถงึมูลค่า ณ ปจัจุบนัของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดที ่PACE ด าเนินการอยู่ ซึง่มทีัง้สิน้ 3 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการไฟคสั เลน โครงการมหาสมุทร (วลิล่า) และโครงการนิมติ หลงัสวน 

1) โครงการไฟคสั เลน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการไฟคสั เลน คงเหลอืหอ้งชุด 2 หอ้ง ทีย่งัไม่รบัรูร้ายได ้โดยยงัไม่ไดท้ าสญัญา 
1 หอ้ง และรอโอน 1 ห้อง ในการประเมนิมูลค่าโดยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชนีี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิได้
ปรบัปรุงมลูค่าหอ้งทีย่งัไม่รบัรูร้ายไดจ้ านวน 2 หอ้ง โดยสรุปรายการปรบัปรุงไดด้งันี้ 
 

 
 
 
 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc. PACE-1

PACE-2

PACE-3

100% 99.97% 99.99%

100%

100%
50%

50%

50%

50%

50%

50%

D&D TH

99.99% 42.56%

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 

5.24% 52.20%

หน่วย: ล้านบาท มลูค่าตามราคาขาย

(ห้องชุดท่ียงัไม่รบัรูร้ายได้)

มลูค่าตามบญัชี

31 ธ.ค. 57

ส่วนปรบัปรงุมลูค่า

โครงการไฟคสั เลน 33.57 21.37 12.20

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE
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2) โครงการมหาสมุทร (วลิล่า)  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการมหาสมุทร (วลิล่า) ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะเริม่เปิดขายใน
ไตรมาส 3 ปี 2558 จงึไม่สามารถประเมนิมูลค่าตลาดของโครงการไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ดงันัน้ จงึไม่มรีายการ
ปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชสี าหรบัโครงการมหาสมุทร (วลิล่า) 

3) โครงการนิมติ หลงัสวน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการนิมติ หลงัสวนไดท้ าการซือ้ทีด่นิเรยีบรอ้ยแลว้ โดยคาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งใน
ไตรมาส 1 ปี 2558 จงึไม่สามารถประเมนิมูลค่าตลาดของโครงการไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ดงันัน้ จงึไม่มรีายการ
ปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชสี าหรบัโครงการนิมติ หลงัสวน 

 
นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิยงัไดพ้จิารณาและปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์าก IBC และ 
IDJ ทีม่ผีลกระทบต่อสว่นผูถ้อืหุน้ของ PACE โดยอา้งองิจากหนงัสอืสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ลงวนัที ่
22 ธนัวาคม 2557 ไดแ้ก่ 

1) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PACE จ านวนทัง้สิน้ 542.72 ลา้นหุน้ (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ทีร่าคาหุน้ละ 
3.39 บาท 

2) การจ่ายช าระจากเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ จ านวน 103.45 ลา้นบาท 
 
การประเมนิมลูค่าหุน้ PACE เฉพาะกจิการ โดยวธิปีรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชมีรีายละเอยีดการค านวณดงันี้ 
 

 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชี มลูค่าหุ้นทัง้หมด

(ล้านบาท)

มลูค่าตามบญัชี - PACE 3,730.30

หกั เงินลงทุนในหุ้นของบริษทัย่อย (1,077.82)

หกั เงินใหกู้ย้มืแกบ่ริษทัย่อย (5,624.90)

มลูค่าตามบญัชี - PACE (หลงัปรบัปรงุรายการการลงทนุในบริษัทย่อย ) (2,972.42)

รายการปรบัปรงุอ่ืนๆ

บวก รายการปรบัปรุงส่วนเพิม่มลูคา่ตลาดโครงการไฟคสั เลน 12.20

รายการปรบัปรุงที่เกีย่วเนื่องกบัรายการเขา้ซื้อหุ้นและรบัโอนสทิธกิารรบั

ช าระเงินกูแ้ละดอกเบี้ยคา้งช าระจาก IBC และรายการเขา้ซื้อหุ้นจาก IDJ(*)

บวก หุ้นสามญัเพิม่ทุนและส่วนเกนิมลูคา่หุ้น 1,839.83

หกั เงินทุนหมนุเวยีนภายในบริษทัฯ (103.45)

มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ - PACE (1,223.85)

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557

หมายเหตุ: (*) รายการปรบัปรุงเนื่องจากประเมนิมลูคา่โดยพจิารณาโครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการเขา้ท า

รายการนี้ โดยอา้งองิขอ้มลูการเพิม่ทุนและเงนิทุนหมนุเวยีนจากหนังสอืสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึ่ง

สนิทรพัย ์ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2557



 

  หน้า 110 
 

2.4.4.2 การประเมินมูลค่าของ YLP ด้วยวิธีปรบัปรงุมูลค่าหุ้นตามบญัชี 

ในการค านวณดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิงบการเงนิของ YLP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิารณาและปรบัปรุงโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายไดแ้ละทีก่ าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 อนัไดแ้ก่ โครงการ
ศาลาแดง เรสซเิดนเซส เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นถงึมลูค่าทางการเงนิ ณ ปจัจุบนัของ YLP   
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส คงเหลอืหอ้งชุด 5 หอ้ง ทีย่งัไม่รบัรูร้ายได ้โดยท าสญัญาซือ้
ขายแลว้ทัง้ 5 หอ้งชุด และคาดว่าจะโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดจ านวน 2 หอ้งภายในไตรมาส 1 ปี 2558 และส่วนทีเ่หลอือกี 3 
หอ้งภายในไตรมาส 2 ปี 2558 ในการประเมนิมลูค่าโดยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชนีี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้รบัปรุง
มลูค่าหอ้งทีย่งัไม่รบัรูร้ายไดจ้ านวน 5 หอ้ง โดยสรุปรายการปรบัปรุงไดด้งันี้ 
 

 
 
จากการพจิารณารายการปรบัปรุงโครงการดงักล่าวขา้งตน้ การประเมนิมลูค่าหุน้ YLP โดยวธิปีรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชมีี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 
 
2.4.4.3 การประเมินมูลค่าของ PCC ด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี 

ในการค านวณดว้ยวธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิงบการเงนิของ PCC ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โครงการมหาสมุทร (คนัทรี ่คลบั) ยงัอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริม่เปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2558 จงึไม่สามารถประเมนิมูลค่าตลาดของโครงการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ดงันัน้ จงึไม่มรีายการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชสี าหรบัโครงการมหาสมุทร (คนัทรี่ คลบั) โดยวธิมีูลค่าหุ้นตาม
บญัชขีอง PCC มรีายละเอยีดการค านวณดงันี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท มลูค่าตามราคาขาย

(ห้องชุดท่ียงัไม่รบัรูร้ายได้)

มลูค่าตามบญัชี

31 ธ.ค. 57

ส่วนปรบัปรงุมลูค่า

โครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส 109.00 85.19 23.81

ทีม่า: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของ PACE

วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชี มลูค่าหุ้นทัง้หมด

(ล้านบาท)

มลูค่าตามบญัชี - YLP 148.94

บวก รายการปรบัปรุงส่วนเพิม่มลูคา่ตลาดโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส 23.81

มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ - YLP 172.76

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557



 

  หน้า 111 
 

 
 
2.4.4.4 การประเมินมูลค่าของ PFR ด้วยวิธีปรบัปรงุมูลค่าหุ้นตามบญัชี 

การประเมนิมลูค่าโดยวธิปีรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิงบการเงนิของ PFR ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาและปรบัปรุงมูลค่าของกจิการ 
D&D Inc ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นถงึมูลค่าเงนิลงทุน ณ ปจัจุบนัของกจิการที ่
PFR ลงทุนอยู่ 
 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็สมควรใหป้ระเมนิมลูค่ากจิการ D&D Inc โดยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด เป็นการค านวณมลูค่า
ของกิจการโดยน าประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของกิจการมาค านวณหามูลค่าปจัจุบนัด้วยอตัราคิดลดที่
เหมาะสม โดยตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า D&D Inc ยงัคงด าเนินธุรกจิต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี
นยัส าคญัทัง้นโยบายการบรหิารงานและการด าเนินธุรกจิ 
 
โดยในประเมนิมูลค่า D&D Inc ทีป่รกึษาทางการเงนิไม่ไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงนิสดของ D&D Inc เอง แต่ไดส้อบ
ทานและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานในอดตี ประกอบกบัประมาณการและแผนธุรกจิของ D&D Inc ที่จดัท าโดยผูบ้รหิาร 
ตลอดจนสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็ามประมาณการทางการเงนิส าหรบัปี 2558 – 2564 ซึง่ได้
จดัท าโดยผู้บรหิารนัน้ อยู่บนสมมติฐานการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองในสภาวะและสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ซึ่งหาก
สภาวะทางเศรษฐกจิและปจัจยัภายนอกอื่นๆ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของ D&D Inc ประมาณการทีจ่ดัท าขึน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั และมูลค่า D&D Inc ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้
อาจเปลีย่นแปลงไปอย่างมสีาระส าคญัเช่นกนั และอาจไม่สามารถน ามาใช้อา้งองิได ้
 
สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่า D&D Inc ตามวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีมลูค่าตามบญัชี มลูค่าหุ้นทัง้หมด

(ล้านบาท)

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 24.78

งานระหวา่งกอ่สร้าง และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นๆ 94.64

รวมสินทรพัย์ 119.42

หกั หนี้สนิ (118.58)

มลูค่าตามบญัชี - PCC 0.84

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557
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สรุปประมาณการกระแสเงนิของ D&D Inc แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

สมมติุฐานหลกัของ D&D Inc หมายเหตุ

1) รายได้

1.1 การขยายกจิการในประเทศสหรฐัอเมริกา · 1 ร้านกาแฟและ 1 ร้านคา้ต่อปี ตัง้แต่ปี 2558 - 2564 (โดยปิด

ร้านอาหารและร้านคา้อย่างละ 1 สาขา ในปี 2560 เนื่องจากสญัญา

เชา่พืน้ที่หมดอาย)ุ

· ตามแผนธุรกจิของ D&D Inc

1.2 อตัราการเตบิโตของยอดขาย (ร้านกาแฟและร้านคา้) · ร้อยละ 2 - ร้อยละ 6 ต่อปี · อตัราการเตบิโตของยอดขายอ้างองิจากขอ้มลูในอดตีและประมาน

การของ D&D Inc โดยเปรียบเทยีบกบับริษทัอื่นๆ ในธุรกจิเดยีวกนั

1.3 อตัราการเตบิโตของยอดขาย (สนิคา้ขายตรง) · ร้อยละ 3 - ร้อยละ 6 ต่อปี · ตามแผนธุรกจิของ D&D Inc โดยมแีผนที่จะขยายธุรกจิขายตรงไปยงั

โรงแรมเครือต่างๆ และสายการบนิ

1.4 การขยายกจิการในต่างประเทศ · ญี่ปุ่น: 2 สาขาต่อปี

· ตะวนัออกกลาง: 1 สาขาทุก 2 ปี

· ไทย: 2 สาขา ตัง้แต่ปี 2558 - 2562

· เกาหลแีละสงิคโปร์: 2 สาขาต่อปี

· Licensee:  1 รายต่อปี และ 1 ร้านต่อ licensee ต่อปี

· ตามแผนธุรกจิของ D&D Inc โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องการ

ลงทุนในแต่ละประเทศ

· อตัราคา่ใชส้ทิธ ิ(License fee) ประมาณร้อยละ 3.5 ถงึ ร้อยละ 5

2) อตัราก าไรขัน้ตน้ · ประเทศสหรฐัอเมริกา: ร้อยละ 54 ของรายไดภ้ายในประเทศ

· ต่างประเทศ: ร้อยละ 80 - ร้อยละ 81 ของรายไดจ้ากต่างประเทศ

· ตามแผนธุรกจิของ D&D Inc ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มลูในอดตี

3) คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร · ร้อยละ 41 - ร้อยละ 48 ของรายไดร้วม · คา่เชา่พืน้ที่ประมาณการจากอตัราคา่เชา่เดมิ โดยปรบัเพิม่อ้างองิ

จากอตัราเงินเฟ้อ

· คา่ใชจ่้ายพนักงานประมาณการจากคา่ใชจ่้ายในอดตี โดยปรบัเพิม่

อ้างองิจากอตัราเงินเฟ้อ

· คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน คา่ใชจ่้ายการตลาด และคา่ใชจ่้ายอื่นๆ 

ประมาณการจากขอ้มลูในอดตีของสดัส่วนของคา่ใชจ่้ายนัน้ๆ ต่อ

ยอดขาย

4) เงินทุนหมนุเวยีน · ลูกหนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  6 วนั

· สนิคา้คงคลงั: ระยะเวลาหมนุเวยีน 47 - 53 วนั

· เจา้หนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  35 วนั

· ตามแผนธุรกจิของ D&D Inc ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มลูในอดตี

5) เงินลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร · 2,725 ล้านบาท - 3,801 ล้านบาท ต่อปี · ตามแผนการลงทุนและขยายกจิการของ D&D Inc

6) อตัราการขยายตวัหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal

 growth)

· ร้อยละ 1 · พจิารณาจากอตัราเงินเฟ้อประกอบกบัภาวะการแขง่ขนัในธุรกจิร้าน

กาแฟและร้านคา้

7) อตัราคดิลด · ร้อยละ 9 - ร้อยละ 10 · พจิารณาจากตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก โดยที่

· อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมม่คีวามเสี่ยง (Rf) อ้างองิจาก 

อตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี

· ประมาณการอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) อ้างองิจากอตัรา

ตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา
ทีม่า: ประมาณการทางการเงนิของ D&D Inc ทีจ่ดัท าโดยผูบ้รหิาร ขอ้มลูจาก Bloomberg และบทวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐั 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 5.89 9.00 12.37 14.73 18.03 21.17 24.69

บวก คา่เสื่อมราคา 2.06 1.38 1.54 1.86 1.80 2.15 2.45

หกั เงินทุนหมนุเวยีน (2.66) (3.18) 0.62 0.82 0.66 0.69 0.74

หกั เงินลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (2.72) (2.78) (3.06) (3.10) (3.32) (3.56) (3.80)

กระแสเงินสดสุทธิ 2.56 4.42 11.47 14.30 17.17 20.46 24.08

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ 212.74
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มลูค่า D&D Inc จากการประเมนิดว้ยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
ในการประเมนิมูลค่าโดยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชนีี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้รบัปรุงมูลค่า เงนิลงทุนของ PFR ใน 
D&D Inc โดยสรุปรายการปรบัปรุงไดด้งันี้ 
 

 
 
จากการพจิารณารายการปรบัปรุงโครงการดงักล่าวขา้งตน้ การประเมนิมลูค่าหุน้ PFR โดยวธิปีรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชมีี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 
 
2.4.4.5 การประเมินมูลค่าของโครงการมหานคร ( PACE-1 PACE-2 PACE-3 และ PRE) โดยวิธีรวมส่วนของ

กิจการ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้ระเมนิมูลค่าโครงการมหานครโดยวธิรีวมส่วนของกจิการ ซึง่เป็นการประเมนิมูลค่าเงนิลงทุนใน
โครงการมหานครแยกตามบรษิทัดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด แลว้น ามารวมตามสดัส่วนการถอืหุน้โดย PRE และ PACE 
โดยในการประเมนิมลูค่าโครงการมหานครนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัจากจากเขา้
ซือ้หุน้สามญัของ PRE PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 จาก IBC และ IDJ และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูแ้ละ
ดอกเบีย้คา้งช าระของ PRE PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 จาก IBC ซึง่ไดร้บัการอนุมตัเิขา้ท ารายการจากผูถ้อืหุน้แล้ว 
ณ วนัที ่8 มกราคม 2558 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐั D&D Inc

มลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสดสุทธิ 212.74

หกั หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 2557 (112.95)

มลูค่าส่วนทนุ ณ 31 ธ.ค. 2557 99.79

อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 30 ธ.ค. 2557 (บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั) 32.963

มลูค่าส่วนทนุ ณ 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท) 3,289.27

หน่วย: ล้านบาท D&D Inc

มลูคา่ส่วนทุน 3,289.27

หกั เงนิลงทุน (809.55)

ส่วนปรบัปรงุมลูค่า 2,479.72

วิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชี มลูค่าหุ้นทัง้หมด

(ล้านบาท)

มลูค่าตามบญัชี - PFR 804.05

บวก รายการปรบัปรุงส่วนมลูคา่ส่วนทุนของ D&D Inc. 2,479.72

มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ - PFR 3,283.77

บวก เงินกูย้มืจากผูถ้อืหุ้นและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจาก PACE 1,230.49

รวมมลูค่าส่วนทนุท่ีถือโดย PACE 4,514.26

ทีม่า: งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557
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ในการประเมนิมูลค่าโครงการ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 ดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสดนัน้ ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า
โครงการทัง้สามยงัสามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern Basis) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 
อย่างมนียัส าคญัเกดิขึน้ รวมทัง้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและปจัจยัภายนอกอื่นๆ อน่ึง ในการประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตของโครงการมหานคร ทีป่รกึษาทางการเงนิอา้งองิขอ้มูลและสมมตฐิานจากรายงานการประเมนิมูลค่าโครงการ
มหานครโดย บรษิทั ซบี ีรชิาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ณ 
วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2557 โดยท าการปรบัปรุงประมาณการและสมมติฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามขอ้มูลล่าสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2557  
 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดส้อบทานสมมตฐิาน ประกอบกบัแผนธุรกจิและประมาณการทางการเงนิของโครงการมหานคร 
ตลอดจนสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ CBRE เพื่อปรบัปรุงประมาณการทางการเงนิของโครงการมหานคร รวมทัง้พจิารณาถงึ
ขอ้มลูในอดตีและขอ้มลูอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการจดัท าประมาณการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
 
2.4.4.5.1 สมมติฐำนหลกัในกำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำรมหำนคร 

1) PACE-1  
PACE-1 ประกอบธุรกจิโรงแรมระดบั 5 ดาวภายใต้ชื่อโรงแรมบางกอกเอดชิัน่ มจี านวนห้องพกัรวม 159 หอ้ง  
(อาคารหลกั ชัน้ 1 – 20)  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอืนักธุรกจิและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิซึง่จะ
เปิดด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยสมมตฐิานหลกัในการจดัท าประมาณการประกอบดว้ย 

 



 

  หน้า 115 
 

 
  

สมมติุฐานของ PACE-1 หมายเหตุ

1) รายได้

1.1 จ านวนห้อง · 159 ห้อง · ตามสญัญาบริหารจดัการของโรงแรม 

1.2 อตัราค่าห้องและอตัราการเขา้พกั · อตัราค่าห้องพกัในปี 2559 ไดป้ระมาณจากอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ยในปี 2557  (7,200 บาท) 

และปรบัปรุงดว้ยอตัราเตบิโตเฉลี่ยสะสมของเงินเฟ้อของประเทศไทยในช่วงปี 2545-2557  

· อตัราค่าห้องและอตัราการเขา้พกัไดอ้้างอิงจากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ 

CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป 

รวมถงึการพจิารณาการแข่งขนัในธุรกจิโรงแรม  

1.3 โครงสร้างรายได้ · รายไดค้่าห้องพกั = ร้อยละ 40 ของรายไดร้วม

· รายไดค้่าอาหารและเครื่องดืม่ = ร้อยละ 55 ของรายไดร้วม

· รายไดค้่าบริการอื่นๆ = ร้อยละ 5 ของรายไดร้วม

· อ้างอิงจากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโรงแรม

ระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ รวมถงึการพจิารณาลกัษณะเฉพาะของโรงแรม เช่น จ านวนและ

ชัน้ห้องพกั ร้านอาหารหลกัของโรงแรม เป็นตน้

2) ค่าใชจ่้ายรายแผนก · ค่าใชจ่้ายดา้นห้องพกั = ร้อยละ 12 ของรายไดค้่าห้องพกั

· ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเครื่องดืม่ = ร้อยละ 55 ของรายไดค้่าอาหารและเครื่องดืม่

· ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ = ร้อยละ 35 ของรายไดค้่าบริการอื่นๆ

· อ้างอิงจากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโรงแรม

ระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน · ค่าบริหารจดัการอ้างอิงจากสญัญาบริหารจดัการของโรงแรม

· ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่นอ้างอิงจากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE 

โดยเปรียบเทยีบกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป โดยที่

ปรึกษาทางการเงินไดป้รบัปรุงให้สอดคล้องกบัสถานะโครงการในปจัจุบนั

4) ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ · ส ารองค่าซ่อมแซมและตกแต่งอ้างอิงจากสญัญาบริหารจดัการของโรมแรม 

· ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ อ้างอิงจากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดย

เปรียบเทยีบกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

5) อตัราคดิลด · ร้อยละ 9.5 ถงึ ร้อยละ 10.5 · ตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของกลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ที่มลีกัษณะคล้ายคลึง

กบัโครงการมหานคร โดยใชอ้ตัราคดิลดถวัเฉลี่ยจาก 3 กลุ่มธุรกจิ ดงันี้  

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิโรงแรม: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 10

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิคอนโดมเินียม: ร้อยละ 10 ถงึ ร้อยละ 11

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิศนูย์การคา้: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 11

6) สนิทรพัย์ · ลูกหนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  15 วนั

· ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 1,750.32 ล้านบาท

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหาร

7) หนี้สนิ · เจา้หนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  15 วนั

· เงินกูย้มื ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,835.49 ล้านบาท

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหารและงบการเงินตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ของโครงการมหานครโดย CBRE ลงวนัที ่13 พฤศจิกายน 2557 ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร และบทวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

อตัราค่าห้องพกั อตัราการเข้าพกั

(บาท/ห้อง) (ต่อปี)

2559 7,560                  ร้อยละ 45

2560 7,938                  ร้อยละ 50

2561 8,573                  ร้อยละ 55

2562 9,259                  ร้อยละ 65

2563 10,000                ร้อยละ 70

2564 10,800                ร้อยละ 70

2565 11,664                ร้อยละ 70

2566 12,597                ร้อยละ 70

2567 13,604                ร้อยละ 70

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

2559 2560-2561

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 5.2 ถงึ ร้อยละ 5.6

คา่การตลาด ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 5.9 ถงึ ร้อยละ 9.0

คา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 2.7 ถงึ ร้อยละ 4.5

คา่บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 4.0

คา่โฆษณาและสนับสนุนการขาย ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.0

คา่บริหารจดัการโรงแรม ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.4

คา่สทิธิ ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6

อตัราร้อยละของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สมมติุฐาน

ส ารองคา่ซ่อมแซมและตกแต่ง ร้อยละ 1.0 - 5.0 ของรายไดร้วม

คา่ลขิสทิธิ ์ ร้อยละ 10 ของก าไรจากการด าเนินงาน

คา่เบี้ยประกนั 3 ล้านบาทในปี 2559 จากนัน้ขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

ภาษโีรงเรือน ร้อยละ 12.5 ของรายไดค้า่หอ้ง
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2) PACE-2 
PACE-2 ประกอบธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัในรปูแบบกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตช้ื่อ เดอะรทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดน
เซส บางกอก โดยโครงการมหีอ้งพกัอาศยัจ านวน 207 หอ้ง (อาคารหลกั ชัน้ 23-73) รวมพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 48,225 ตร.
ม. กลุ่มเป้าหมายคอืนักลงทุนทัง้ไทยและชาวต่างชาต ิโดย ณ 31 ธนัวาคม 2557 ไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายรวม
ทัง้สิน้ 129 หอ้ง หรอื 26,187.86 ตร.ม. คดิเป็นรอ้ยละ 54 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และคาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็
ในปลายปี 2558  โดยสมมตฐิานหลกัในการจดัท าประมาณการประกอบดว้ย 

 

 
 

3) PACE-3 
PACE-3 ประกอบธุรกจิศนูยก์ารคา้ ซึง่ประกอบดว้ย รเีทล ฮลิล ์(อาคารหลกั ชัน้ 1 – 5) และรเีทล ควิบ ์(อาคาร
ควิบ)์ และพืน้ทีจุ่ดชมววิ (อาคารหลกั ชัน้ 74 – 77) สกาย ออปเซอรเ์วชัน่ เดค (Sky Observation Deck) มพีืน้ที่
ใหเ้ช่าทัง้สิน้ 7,437 ตร.ม. และพืน้ทีจุ่ดชมววิ 2,139 ตร.ม. ในส่วนของรเีทล ควิบ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ได้
มกีารท าสญัญาเช่าแลว้ประมาณรอ้ยละ 65 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด ในส่วนของรเีทล ฮลิล ์คาดว่าจะเปิดใหจ้อง
พืน้ที่เช่าประมาณกลางปี 2558 และในส่วนของสกาย ออปเซอร์เวชัน่เดค คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเปิด
ด าเนินการไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2559 สมมตฐิานหลกัในการจดัท าประมาณการประกอบดว้ย 

 

สมมติุฐานของ PACE-2 หมายเหตุ

1) ราคาขาย · ราคาขายเฉลี่ยในอดตี  =    272,417 บาท/ตร.ม.

· ประมาณราคาขายเฉลี่ยส าหรบัหอ้งชดุที่เหลอือยู่  =  312,000 บาท/ตร.ม.

· ราคาขายจริงในระหวา่ง ต.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2557

· ราคาขายเฉลี่ยตามประมาณการของ CBRE ซึ่งเป็นขอ้มลูจากฐาน

การตลาด งานวจิยัภายใน และประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญของ CBRE 

 ประกอบกบัการพจิารณาในเรื่องแบบของหอ้ง โซน และท าเลที่ตัง้ ซึ่ง

ราคาขายเฉลี่ยส าหรบัหอ้งชดุที่เหลอืมรีาคาสูงขึน้เนื่องจากทางโครงการ

ไดเ้ปลี่ยนจากสทิธกิารเชา่ระยะยาวเป็นกรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย์

2) คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน · จากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบั

โครงการที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

3) อตัราคดิลด · ร้อยละ 9.5 ถงึ ร้อยละ 10.5 · ตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของกลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรพัยท์ี่ม ี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัโครงการมหานคร โดยใชอ้ตัราคดิลดถวัเฉลี่ยจาก 3 

กลุ่มธุรกจิ ดงันี้  

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิโรงแรม: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 10

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิคอนโดมเินียม: ร้อยละ 10 ถงึ ร้อยละ 11

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิศนูยก์ารคา้: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 11

4) สนิทรพัย์ · คา่กอ่สร้างส่วนที่เหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,906.64 ล้านบาท · ขอ้มลูจากผูบ้ริหาร

5) หนี้สนิ · เงินกูย้มื ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 4,409.79 ล้านบาท · งบการเงินตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ของโครงการมหานครโดย CBRE ลงวนัที ่13 พฤศจิกายน 2557 ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร และบทวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

คา่คอมมชิชัน่ในการขาย ร้อยละ 2.14 ของรายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ

คา่การตลาด ร้อยละ 3.00 ของรายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ

คา่สทิธใินการใชเ้ครื่องหมายการคา้ Ritz Carlton 

คา่บริหารส าหรบัส่วนที่ยงัไมไ่ดโ้อน 120 บาท ต่อ ตร.ม. ส าหรบัพืน่ที่ของหอ้งชดุที่ยงัไมไ่ดจ้ าหน่าย

คา่ใชจ่้ายดา้นกฏหมาย ร้อยละ 0.10 ของรายไดข้ ัน้ตน้รวม

คา่ธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2.00 ของร้อยละ 50 ของรายไดข้ ัน้ตน้รวม

ภาษธุีรกจิ ร้อยละ 3.30 ของรายไดข้ ัน้ตน้รวม

ร้อยละ 5.35 ของรายไดข้ ัน้ตน้รวม

สมมติุฐาน
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สมมติุฐานของ PACE-3 หมายเหตุ

1) รายได้

1.1 วนัที่เริ่มรบัรู้รายได้ · รีเทล ควิบ:์ มกราคม 2558

· รีเทล ฮลิล:์ มกราคม 2559

· สกาย ออบเซอร์เวชัน่ เดค: กรกฎาคม 2559

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหาร

1.2 พืน้ที่ให้เช่า

(รีเทล ควิบ์ และ ฮลิล)์

· รีเทล ควิบ์ = 5,003 ตารางเมตร

· รีเทล ฮลิล์ = 2,434 ตารางเมตร

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหาร

1.3 อตัราค่าเช่า 

(รีเทล ควิบ์ และ ฮลิล)์

· จากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโครงการที่มลีกัษณะ

ใกล้เคยีงกนั และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

1.4 อตัราการใชพ้ืน้ที่

(รีเทล ควิบ์ และ ฮลิล)์

· อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมจากรายงานประเมนิของ CBRE และการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

1.5 รายไดค้่าขึน้จุดชมววิ 

 (สกาย ออบเซอร์เวชัน่ เดค)

· 500,000 คน ในปี 2559 - 2560 โดยเปิดด าเนินงานครึ่งปีในปีแรกที่เปิดด าเนินงาน (2559) 

อ้างอิงจากขอ้มลูจากผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทยีบกบัผูด้ าเนินธุรกจิรายอื่น อาท ิตกึ Petronas มผีู้

เยีย่มชมปีละ 500,000 คน พืน้ี่ จุดชมววิ 1,100 ตร.ม. และ Marina Bay Sands มผีูเ้ยีย่มชมปีละ 

1,200,000 คน พืน้ที่จุดชมววิ 1,600 ตร.ม. ในขณะที่ สกาย ออบเซอร์เวชัน่ เดค มพีืน้ที่ 2,139 ตร.

ม. จงึคาดวา่น่าจะมผีูเ้ยีย่มชมสูงถงึประมาณปีละ 500,000 คน

· อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูเ้ขา้ชมอ้างอิงจากอตัราเตบิโตเฉลี่ยสะสมของผูโ้ดยสารต่างชาต ิณ

 สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูมใินช่วงปี 2551 - 2556   

· อตัราค่าเขา้ชมอ้างอิงจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูบ้ริหาร

1.6 รายไดอ้ื่น · รีเทล ควิบ์ และ ฮลิล์ = ร้อยละ 24 (2558-2559)  ของรายไดร้วมของรีเทล ควิบ์ และ ฮลิล์ หลงัจากนัน้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 5 ต่อปี

· สกาย ออบเซอร์เวชัน่ เดค = ร้อยละ 15 ของรายไดค้่าขึน้จุดชมววิ 

· ขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูบ้ริหาร

2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

· ค่านายหน้า (รีเทล ควิบ์ และ ฮลิล)์:

  - สญัญาเช่าใหม ่= 1 เดอืน

  - ต่ออายุสญัญาเช่า = 0.5 เดอืน

· จากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโครงการที่มลีกัษณะ

ใกล้เคยีงกนั และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

3) ค่าใชจ่้ายอื่น · จากขอ้มลูการตลาดและงานวจิยัภายในของ CBRE โดยเปรียบเทยีบกบัโครงการที่มลีกัษณะ

ใกล้เคยีงกนั และขอ้มลูที่เปิดเผยทัว่ไป

4) อตัราคดิลด · ร้อยละ 9.5 ถงึ ร้อยละ 10.5 · ตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของกลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกบั

โครงการมหานคร โดยใชอ้ตัราคดิลดถวัเฉลี่ยจาก 3 กลุ่มธุรกจิ ดงันี้  

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิโรงแรม: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 10

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิคอนโดมเินียม: ร้อยละ 10 ถงึ ร้อยละ 11

· อตัราคดิลดของกลุ่มธุรกจิศนูย์การคา้: ร้อยละ 9 ถงึ ร้อยละ 11

5) สนิทรพัย์ · ลูกหนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  15 วนั

· ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 164.47 ล้านบาท

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหาร

6) หนี้สนิ · เจา้หนี้การคา้: ระยะเวลาการเกบ็หนี้  15 วนั

· เงินกูย้มื ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,092.71 ล้านบาท

· ขอ้มลูจากผูบ้ริหารและงบการเงินตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ของโครงการมหานครโดย CBRE ลงวนัที ่13 พฤศจิกายน 2557 ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร และบทวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

รีเทล ฮิลล์ และ คิวบ์ สกาย ออบเซอร์เวช่ัน เดค

ส ำรองคำ่ซ่อมแซมและตกแต่ง ร้อยละ 3 ร้อยละ 1.5

คำ่เบ้ียประกนัภยั - ร้อยละ 0.25 ในปี 2559

ร้อยละ 3.0 นบัแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป

อัตราร้อยละของรายได้รวม

รีเทล ฮิลล์ และ คิวบ์ สกาย ออบเซอร์เวช่ัน เดค

ส ำรองคำ่ซ่อมแซมและตกแต่ง ร้อยละ 3 ร้อยละ 1.5

คำ่เบ้ียประกนัภยั - ร้อยละ 0.25 ในปี 2559

ร้อยละ 3.0 นบัแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป

อัตราร้อยละของรายได้รวม

รีเทล คิวบ ์ รีเทล ฮิลล์  

(บาท/ตรม./เดอืน) (บาท/ตรม./เดอืน)

2558 1,700                   -

2559 1,785                   1,700                   

2560 1,874                   1,785                   

2561 เป็นตน้ไป ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี

รีเทล คิวบ ์ รีเทล ฮิลล์  

2558 ร้อยละ 99 -

2559 ร้อยละ 99 ร้อยละ 90

2560 ร้อยละ 99 ร้อยละ 95

2561 เป็นตน้ไป ร้อยละ 99 ร้อยละ 98

จ านวนผู้เข้าชม ราคาเข้าชม

(คนต่อปี) (บาท/ครัง้)

2559 250,000               375                                

2560 500,000               399                                

2561 527,500               424                                

2562 556,513               451                                

2563 เป็นตน้ไป ขึน้ร้อยละ 5.5 ต่อปี ขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

(รีเทล ฮิลล์ และ คิวบ)์ 2558-2559 2560 เป็นตน้ไป

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ร้อยละ 4.5 ขึน้ร้อยละ 5.0 ต่อปี

คา่การตลาดเพือ่สนับสนุนการขาย ร้อยละ 7.0 ขึน้ร้อยละ 5.0 ต่อปี

คา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 6.5 ขึน้ร้อยละ 5.0 ต่อปี

คา่บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ร้อยละ 3.0 ขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี

คา่รกัษาความปลอดภยัและท าความสะอาด ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0 ในปี 2560 หลงัจากนัน้ขึน้ร้อยละ 5.0 ต่อปี

คา่ใชจ่้ายอื่น ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0

อตัราร้อยละของรายไดร้วม

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

(สกาย ออบเซอรเ์วชัน่ เดค) 2559 2560 เป็นตน้ไป

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 2.5 ถงึ ร้อยละ 3.5

คา่การตลาดเพือ่สนับสนุนการขาย ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 3.5 ถงึ ร้อยละ 8.0

คา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 1.7 ถงึ ร้อยละ 2.4

คา่บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 0.9 ถงึ ร้อยละ 1.5

คา่รกัษาความปลอดภยัและท าความสะอาด ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.5 ถงึ ร้อยละ 0.7

คา่ใชจ่้ายอื่น ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0

อตัราร้อยละของรายไดร้วม
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2.4.4.5.2 สรปุประมำณกำรกระแสเงินสดของ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 
 

 
 
2.4.4.5.3 สรปุมูลค่ำโครงกำรมหำนครจำกกำรประเมินด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด 
 

 
 
จากการประเมนิดว้ยมลูค่าดว้ยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสดขา้งต้น ไดมู้ลค่าส่วนทุนของ PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 แลว้ 
จงึน าไปค านวณมลูค่าสว่นทุนของ PRE ตามสดัสว่นการถอืหุน้ เนื่องจาก PRE ไม่มกีารด าเนินธุรกจิของตวัเอง มเีพยีงการ
ถอืหุน้ใน PACE-1 PACE-2 และ PACE-3 เท่านัน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

PACE-1

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี -               (109.66) (59.47) (29.35) 26.20 59.69 69.86 89.71 111.27 134.63

บวก คา่เสื่อมราคา -           199.63 200.78 202.83 205.45 208.50 212.89 217.63 222.74 228.27

หกั เงินทุนหมนุเวยีน -           (3.79) (2.10) (1.11) (1.93) (1.46) (0.83) (0.90) (0.97) (1.05)

หกั เงินลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (1,078.03) (672.29) -         -         -         -         -         -         -         -         

กระแสเงินสดสุทธิ (1,078.03) (586.11) 139.20 172.37 229.72 266.74 281.91 306.44 333.04 361.86

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ 1,023.44

PACE-2

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 8,087.63 1,767.27 -            -            -            -            -            -            -            -            

บวก คา่เสื่อมราคา 63.61 63.61 -         -         -         -         -         -         -         -         

หกั เงินทุนหมนุเวยีน (270.85) -         -         -         -         -         -         -         -         -         

หกั เงินลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (2,203.65) (702.99) -         -         -         -         -         -         -         -         

กระแสเงินสดสุทธิ 5,676.73 1,127.89 -            -            -            -            -            -            -            -            

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ 6,092.97

PACE-3

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (13.62) 99.56 188.87 215.31 250.28 274.63 294.61 329.68 360.32 386.10

บวก คา่เสื่อมราคา 102.25 103.01 103.98 105.02 106.15 107.35 108.62 109.99 111.44 112.97

หกั เงินทุนหมนุเวยีน (2.15) (4.61) (4.01) (1.32) (1.83) (1.24) (0.70) (1.85) (1.57) (0.96)

หกั เงินลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (128.20) (36.27) -         -         -         -         -         -         -         -         

กระแสเงินสดสุทธิ (41.71) 161.69 288.83 319.01 354.60 380.74 402.53 437.83 470.18 498.11

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ 3,700.69

หน่วย: ล้านบาท PACE-1 PACE-2 PACE-3

มลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสดสุทธิ 1,023.44 6,092.97 3,700.69

หกั หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 2557 (2,835.48) (4,409.79) (2,092.71)

มลูค่าส่วนทนุ ณ 31 ธ.ค. 2557 (1,812.04) 1,683.18 1,607.97

หน่วย: ล้านบาท PACE-1 PACE-2 PACE-3 PRE

มลูค่าส่วนทนุ (1,812.04) 1,683.18 1,607.97

สดัส่วนการถอืหุ้นโดย PRE 50% 50% 50%

มลูค่าส่วนทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (906.02) 841.59 803.99

รวมมลูค่าเงินลงทนุของ PRE 739.56

บวก เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 0.19

หกั เงินกูย้มืจากกรรมการและดอกเบี้ยคา้งจ่าย (444.93)

มลูค่าส่วนทนุรวมทัง้ส้ิน 294.82
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2.4.4.5.4 สรปุมูลค่ำส่วนทุนของโครงกำรมหำนครทีถื่อโดย PACE 
จากการประเมนิมลูค่าโครงการมหานครดงักล่าวขา้งต้น การประเมนิมูลค่าส่วนทุนของโครงการมหานครทีถ่อืโดย PACE 
โดยวธิรีวมสว่นของกจิการมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
 
2.4.4.5.5 สรปุมูลค่ำของ PACE ตำมวิธีรวมส่วนกิจกำร 
 

 
 
จากการค านวณมูลค่าหุน้สามญัของ PACE โดยวธิรีวมส่วนของกจิการนี้ จะไดมู้ลค่าหุน้ PACE เท่ากบั 8,893 ลา้นบาท 
หรอืราคาหุน้ที ่3.42 บาทต่อหุน้ ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ที ่3.71 บาทต่อหุน้ (ซึง่เป็นราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การ ก่อนวนัที ่13 มนีาคม 2558 ทีก่รรมการมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) ในอตัรารอ้ยละ 8 

 

หน่วย: ล้านบาท PACE-1 PACE-2 PACE-3 PRE

มลูค่าส่วนทนุ (1,812.04) 1,683.18 1,607.97 294.82

สดัส่วนการถอืหุ้นโดย PACE(*) 50% 50% 50% 100%

มลูค่าส่วนทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (906.02) 841.59 803.99 294.82

บวก เงินกูย้มืจากผูถ้อืหุ้นและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจาก PACE 1,640.10 1,566.14 942.99 245.19

มลูค่าส่วนทนุท่ีถือโดย PACE 734.08 2,407.73 1,746.98 540.00

รวมมลูค่าส่วนทนุท่ีถือโดย PACE 5,428.78

หมายเหตุ: (*) ประเมนิมลูคา่โดยพจิารณาโครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซื้อหุน้และโอนสทิธิการรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบี้ยคา้งช าระ

จาก IBC และ การซื้อหุน้จาก IDJ ซึ่งไดร้บัการอนุมตัเิขา้ท ารายการจากผูถ้อืหุน้แลว้ ณ วนัที ่8 มกราคม 2558

หน่วย: ล้านบาท วิธีการประเมิน มลูค่าส่วนทนุ

PACE วธิปีรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี (1,223.85)

YLP วธิปีรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 172.76

PCC วธิมีลูคา่ตามบญัชี 0.84

PFR วธิปีรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 4,514.26

PACE-1 วธิสี่วนลดกระแสเงินสด 734.08

PACE-2 วธิสี่วนลดกระแสเงินสด 2,407.73

PACE-3 วธิสี่วนลดกระแสเงินสด 1,746.98

PRE วธิรีวมส่วนของกจิการ 540.00

มลูค่าหุ้นสามญั PACE ณ 31 ธ.ค. 57 8,892.80

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)(*) 2,596.99

ราคาหุ้นสามญั PACE ณ 31 ธ.ค. 57 (บาทต่อหุ้น) 3.42               

หมายเหตุ: (*) จ านวนหุน้ภายหลงัจากการซื้อหุน้และโอนสทิธิการรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบี้ยคา้งช าระจาก IBC 

และ การซื้อหุน้จาก IDJ (จ านวนหุน้เดมิ ณ 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,054.27 ลา้นหุน้ บวก จ านวนหุน้สามญั

เพิม่ทุน 542.72 ลา้นหุน้)
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2.4.5 สรปุความเหมาะสมของส่ิงตอบแทน 

ในการประเมนิมูลค่าหุน้ของ PACE ทีป่รกึษาทางการเงนิไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ (1) วธิมีูลค่าหุน้ตาม
บญัช ี(2) วธิรีาคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (3) วธิเีปรยีบเทยีบกบักลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยใชว้ธิอีตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมลูค่าของสว่นผูถ้อืหุน้ และวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ และ (4) วธิรีวมส่วนของกจิการ โดย
ผลการประเมนิมลูค่าหุน้ของ PACE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ในแต่ละวธิสีามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
ตารางสรปุผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ PACE 
 

 
 

1. วธิมีลูค่าหุน้ตามบญัชเีป็นการสะทอ้นมลูค่าหุน้สามญั ณ ขณะใดขณะหนึ่งของกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
PACE มมีูลค่าตามบญัชเีท่ากบั 1.16 บาทต่อหุน้ อย่างไรกต็าม วธิกีารดงักล่าวไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าตลาดที่
แทจ้รงิของสนิทรพัยแ์ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัในอนาคต 

2. วธิรีาคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เป็นวธิทีีพ่จิารณามลูค่าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ PACE โดยค านวณ
การซือ้ขายหุ้นยอ้นหลงัระหว่าง 30 วนัท าการ ถงึ 180 วนัท าการ ก่อนวนัที่ 13 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการของ PACE ไดม้มีตอินุมตัใินการเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัของ D&D Thailand มูลค่าหุน้ของ 
PACE ทีไ่ดจ้ากการประเมนิโดยวธินีี้ อยู่ระหว่าง 3.37 ถงึ 3.82 บาทต่อหุน้ อย่างไรกต็าม หุน้ของ PACE เป็นหุน้
ทีม่จี านวนการซือ้ขายค่อนขา้งต ่า (Low trading volume) โดยมปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัเพยีงรอ้ยละ 1.2 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ดงันัน้ ราคาหุน้ทีป่ระเมนิดว้ยวธินีี้อาจไม่ไดแ้สดงถงึมลูค่าตลาดอนัแทจ้รงิของ PACE 

3. วธิีเปรยีบเทยีบมูลค่าตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซึ่งในกรณีนี้คอืธุรกิจ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยวธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (P/BV Approach) และวธิอีตัราสว่นราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E Approach) วธินีี้เป็นการประเมนิมูลค่าเปรยีบเทยีบราคาตลาดของบรษิทัทีอ่ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั ณ ช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยวธิ ีP/BV สะท้อนมูลค่าตลาดที่นักลงทุนให้เมื่อเทยีบกบัมูลค่า
สนิทรพัย์สุทธ ิ(มูลค่าทางบญัชี) ซึ่งอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมในกรณีที่การค านวณโดยวิธอีื่นมีข้อจ ากดั วธิี P/E 
สะทอ้นมูลค่าตลาดทีน่ักลงทุนใหเ้มื่อเปรยีบเทยีบกับก าไรสุทธ ิอย่างไรกต็าม เนื่องจากการรบัรูร้ายไดแ้ละก าไร
ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้วิธีรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ดังนัน้ก าไรสุทธิของบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยอ์าจสงูหรอืต ่าขึน้อยู่กบัช่วงการพฒันาโครงการและความสามารถในการโอนกรรมสทิธิใ์หลู้กค้า

ราคาเสนอขาย(*) สูงกว่า/ต า่กว่า

(ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น) ราคาเสนอขาย

1. วธิมีลูคา่หุ้นตามบญัชี 2,380.91 1.16 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 69

2. วธิมีลูคา่ตามตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 6,922.88 - 7,847.29 3.37 - 3.82 3.71 อยู่ระหวา่งชว่งราคาประเมนิ

3. วธิเีปรียบเทยีบกบักลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั

3.1 วธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (P/BV) 3,894.35 - 3,987.41 1.90 - 1.94 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 48 - 49

3.2 วธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้น (P/E) n/a n/a 3.71 n/a

4. วธิรีวมส่วนของกจิการ 8,892.80 3.42 3.71 ต ่ากวา่ร้อยละ 8

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณราคาประเมนิต่อหุน้
วธิีที ่1 - 3: 2,054.27 ลา้นหุน้ (จ านวนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557)
วธิี่ที ่4:  2,596.99 ลา้นหุน้ (จ านวนหุน้ภายหลงัจากการซื้อหุน้และโอนสทิธิการรบัช าระเงนิกูแ้ละดอกเบี้ยคา้งช าระจาก IBC และ การซื้อหุน้จาก IDJ ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ณ วนัที ่8 มกราคม 2558)

ราคาประเมินโดย IFA
วิธีการประเมินมลูค่าหุ้น

หมายเหตุ: (*) ราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ กอ่นวนัที ่13 มนีาคม 2558
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เพื่อบนัทกึเป็นรายไดแ้ละก าไร ดงันัน้การวดัมูลค่าตลาดต่อก าไรสุทธ ิณ ช่วงใดช่วงหนึ่งอาจมกีารเบีย่งเบนและ
ไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

4. วธิรีวมส่วนของกิจการเป็นการประเมนิมูลค่าโครงการต่างๆ ตามวธิีที่เหมาะสมกบัแต่ละโครงการ แล้วน ามา
รวมกนัตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ PACE ทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่า วธิกีารประเมนิมูลค่าหุน้โดยวธินีี้มคีวาม
เหมาะสมทีส่ดุ เนื่องจากสามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหุน้ 

 
จากการพจิารณาความเหมาะสมของมลูค่าสิง่ตอบแทนดว้ยวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่า วธิี
รวมสว่นของกจิการเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมูลค่าหุน้ PACE ซึง่ออกเป็นสิง่ตอบแทนในการเขา้ท ารายการครัง้นี้ 
ซึง่จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมที ่3.42 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึมคีวามเหน็ว่าราคาหุน้ทีเ่สนอขายและออกเป็นสิง่
ตอบแทนทีร่าคา 3.71 บาทต่อหุน้ (ซึง่เป็นราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัทีก่รรมการมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) มคีวามเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 3 สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

จากการวเิคราะหแ์ละพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นรายงานขา้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ต่อการ
เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ PACE จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขอมตอินุมตักิารเขา้ท ารายการดงันี้  
 
1) ความสมเหตสุมผลของรายการ  
 

เน่ืองจาก PACE เลง็เหน็ถงึโอกาสและมแีผนขยายการลงทุนในธุรกจิดา้นรา้นอาหารและเครื่องดื่ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9998 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของ D&D Thailand เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อ านาจควบคุมและ
บรหิารธุรกจิในสว่นของประเทศไทย ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องท ารายการดงักล่าวกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อนัไดแ้ก่ 
คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อ านาจควบคุมใน D&D Thailand ตามเป้าประสงค ์  

 

จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะส่งผลใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้และการบรหิารงานภายในกลุ่มบรษิทัของ PACE มคีวาม
ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  อกีทัง้ยงัช่วยลดรายการทางการคา้ทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และลดโอกาสที่
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งของผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจเกดิขึน้สบืเนื่องจากการที่ คุณ  สรพจน์ เตชะไกรศร ีด ารง
ต าแหน่งเป็นทัง้กรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ในบรษิทัฯและ D&D Thailand นอกจากนี้ PACE จะสามารถสรา้งโอกาส
ในการเพิม่รายไดจ้ากการเป็นผูป้ระกอบการในประเทศไทยโดยตรงแทนทีจ่ะได้รบัแค่เพยีงค่าธรรมเนียมจากการใชส้ทิธิ
จาก D&D Thailand  

 

อย่างไรกต็าม การออกหุน้เพิม่ทุนของ PACE เพื่อตอบแทนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในครัง้นี้ จะส่งผลใหเ้กดิการลดลงของ
สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) ในอตัรารอ้ยละ 2.43 อกีทัง้ยงัส่งผลใหอ้ตัราก าไรต่อหุน้ (Earning 
per share) ของ PACE ลดลงในเบือ้งตน้ อย่างไรกต็าม PACE คาดว่า ดว้ยการขยายงานและบรหิารธุรกจิในประเทศไทย
โดยตรง จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินงานและผลตอบแทนทีส่งูขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

 
2) ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามเหมาะสมดา้นราคา จากการประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิ
สดพบว่า สนิทรพัยท์ีไ่ดม้า อนัไดแ้ก่ หุน้สามญัของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุน้ และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระ
เงนิกูจ้ านวน 161 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิฉบบัผูบ้รหิารของ D&D Thailand ณ 31 ธนัวาคม 2557 D&D Thailand 
มเีงนิกูย้มืจากกรรมการอนัไดแ้ก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศร ีจ านวน 161 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มกีารคดิดอกเบีย้) มี
มลูค่ายุตธิรรมรวมทัง้สิน้อยู่ในช่วง 229 - 250 ลา้นบาท ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้รวมที ่240 ลา้นบาท จงึเป็นราคาทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากอยู่ในช่วงราคายุตธิรรม 

 
3) ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกเป็นส่ิงตอบแทน 

 

ราคาของหุน้ทีอ่อกเป็นสิง่ตอบแทนมคีวามเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายที่ 3.71 บาทต่อหุน้ (ซึง่เป็นราคาปิดเฉลีย่
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัทีก่รรมการมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) สงูกว่า ราคายุตธิรรมของหุน้สามญั 
PACE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ที ่3.42 บาทต่อหุน้ จากการประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิดว้ยวธิรีวมสว่นกจิการ   
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4) สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงิน 
 
จากการพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
นัน้ มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นราคาทีเ่หมาะสม ซึง่คาดว่าจะส่งผลดต่ีอผูถ้อืหุน้ของ PACE มากกว่าผลเสยี ดงันัน้ ผูถ้อื
หุน้ควรลงมตอินุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว  
 
ทัง้น้ี ทีป่รกึษาทางการเงนิขอรบัรองว่าไดพ้จิารณาปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการน้ีและใหค้วามเหน็ดว้ยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ของ PACE เป็นส าคญั  
 
อย่างไรกต็าม การพจิารณาลงมตอินุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ PACE ควรพจิารณาเหตุผล
และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิไดน้ าเสนอในรายงานฉบบันี้ และศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ที่
แนบมากบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ซ่ึงการพิจารณาลงมติอนุมติัการเข้าท ารายการใดๆ 
ในครัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 
 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั 

 
 
 
 

ลงนาม ______________________________  ลงนาม ______________________________ 
 (นายแอนโทนี่วเิศษ โลห)์   (นายทว ีทวแีสงสกุลไทย) 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 
 
 

    

 
ลงนาม ______________________________    

 (นางสาวอุษณีย ์เลขวณิชกุล)    
 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน    
     

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 



 
 
 

  

เอกสารแนบ 1 
ข้อมลูและเอกสารท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห ์
 

ในการจดัท ารายงานความเหน็ฉบบันี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิใชข้อ้มลูและเอกสารทีไ่ดร้บัจาก PACE, D&D Thaialnd และบรษิทัย่อยของ PACE 
รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าว เพือ่ประกอบการวเิคราะหแ์ละใหค้วามเหน็ โดยขอ้มลูและเอกสารส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 

 งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปี 2555 - 2557 ของ PACE, YLP, PRE, PACE-1, PACE-2 และ PACE-3  
 งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2556 2 กุมภาพนัธ์ 2557 และงบการเงนิ 11 เดอืนสิ้นสุด ณ วนัที ่28 

ธนัวาคม 2557 ของ D&D Inc 
 งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 – 2556 และงบผูบ้รหิารส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ของ D&D Thailand 
 งบผูบ้รหิารส าหรบั 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของ PFR และ PCC 
 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ของ PACE 
 ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั (แบบ บอจ.5) PRE, PACE-1, PACE-2 และ PACE-3 ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PRE, PACE-1, PACE-2 และ PACE-3 ณ วนัที ่17 กนัยายน 2557 
 ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั (แบบ บอจ.5) YLP ณ วนัที ่27 เมษายน 2555 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั YLP ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2557 
 ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั (แบบ บอจ.5) และส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PFR ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2557 
 ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั (แบบ บอจ.5) PCC ณ วนัที ่18 มถุินายน 2557 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั PCC ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 Secretary's Certificate D&D Inc ณ วนัที ่5 ธนัวาคม 2557 
 Shares’ Certificate D&D Inc ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2557 
 ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั (แบบ บอจ.5) D&D Thailand ณ วนัที ่15 กนัยายน 2557 
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั D&D Thailand ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 
 ประมาณการทางการเงนิของ D&D Thailand ส าหรบัปี 2558 – ปี 2566 และสมมตฐิานประมาณการทีจ่ดัท าโดยผูบ้รหิาร 
 ประมาณการทางการเงนิของ D&D Inc ส าหรบัปี 2558 – ปี 2564 และสมมตฐิานประมาณการทีจ่ดัท าโดยผูบ้รหิาร 
 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 และก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  
 สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้และรบัโอนสทิธิ

การรบัช าระเงนิกูข้องบรษิทั ดนี แอนด ์เดลกูา้ (ประเทศไทย) จ ากดั จากคุณ สรพจน์ เตชะไกรศร ีลงวนัที ่13 มนีาคม 2558 
 สญัญาการแต่งตัง้ผูจ้ดัหน่ายและการอนุญาตใหใ้ช ้รวมถงึฉบบัแกไ้ข 
 ร่างสญัญาการซื้อขายหุน้และการรบัโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้ 
 รายงานการประเมนิมลูค่าโครงการมหานคร จดัท าโดย บรษิทั ซบี ีรชิาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 

2557 และการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีท่ีจ่ดัท ารายงานการประเมนิ 
 ขอ้มลูสถติติลาดหลกัทรพัย ์ภาวะเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 
 การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ D&D Thailand 

 


