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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
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วนัที ่22 มนีาคม 2559 
ที ่ ธส. 031 /2559   

 
เรือ่ง ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์
  
เรยีน กรรมการอสิระและผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั บวิเดอสมารท์จาํกดั (มหาชน) 
 

ตามที ่บรษิทั บวิเดอสมารท์จาํกดั (มหาชน) (“BSM“ หรอื “บรษิทั” ) ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิทั ดเีอส 
พรเูดนเชยีล แมเนจเมนท ์จํากดั (“ดเีอส”) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเหน็เสนอต่อ
กรรมการอสิระและผูถ้อืหุน้ เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล รวมทัง้ราคายุตธิรรม ของรายการการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย ์ในกรณีที ่ BSM มนีโยบายจะลงทุนในโครงการชุมชนทีพ่กัอาศยัรองรบัสําหรบัผูเ้ช่าชาว
ต่างประเทศอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปทีเ่กษยีณก่อนกําหนด (Early Retire) มเีงนิออมสงูและมรีายไดจ้าก
สวสัดกิารของภาครฐั และประสงคจ์ะพาํนกัในต่างประเทศในระยะยาว สามารถดแูลช่วยเหลอืตวัเองได้
(“โครงการ Senior Living” หรอื “โครงการฯ”) บนพืน้ที ่13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 372.00 ลา้นบาท นัน้ 

 
ดเีอสในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ใครข่อเสนอรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ดงัน้ี  
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ BSM ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2559 ไดม้ี

มตใิหนํ้าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เพื่อพจิารณาและอนุมตักิารลงทุนในโครงการ 
Senior Living ในรปูแบบของการใหเ้ชา่ซึง่มกีาํหนดระยะเวลาเชา่ตลอดอายขุองผูเ้ชา่ โครงการฯดงักล่าว
ตัง้อยู่ ในโครงการ สนามกอล์ฟ  แบล็คเมาท์เทน ที่ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์

 
การลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว บรษิทัจะจดัซื้อที่ดนิจาก บรษิทั ไทย นอร์ดคิ พร๊อพเพอร์ตี ้

จํากดั (“ไทยนอรด์คิ”) ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ี่ดนิ เป็นเงนิทัง้สิน้ 81.21 ล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัไดท้าํสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิแปลงดงักล่าวและไดว้างเงนิมดัจาํแลว้เป็นจาํนวน 
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30.00 ลา้นบาท คา่ทีด่นิสว่นทีเ่หลอืจะชาํระในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัมตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวนัที ่28 เมษายน 2559 เรยีบรอ้ยแลว้  ทัง้น้ี ไทยนอรด์คิ 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบั บรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทั ส่วนค่าก่อสรา้งและค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ที่ใชใ้นการดําเนินการใหโ้ครงการฯ สําเรจ็นัน้ บรษิทัจะใช้เงนิลงทุนรวมประมาณ 290.79 ล้าน
บาท โดยบรษิทัอยูร่ะหว่างการสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ซึง่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหลกัจะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลที่
มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั บรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

 
การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 
2547 ลงวนัที ่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 97.76 ซึง่เป็น
ขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑก์ารคาํนวณ คอืเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน โดยคาํนวณจากสนิทรพัย์
รวมของบรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิสาํหรบัรอบเวลาบญัชปีระจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ที่
ไดร้บัการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่มมีลูคา่ 380.54 ลา้นบาท และเน่ืองจากบรษิทัไมม่ี
การเขา้ทาํรายการการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการ
ประเภทที ่ 1 ตามประกาศไดม้าและจาํหน่ายไป บรษิทัจงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ทาํ
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพือ่ขออนุมตักิาร
เขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัไิมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้บรษิทั
ตอ้งจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ทาํรายการ 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตแิต่งตัง้ใหด้เีอส ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจากบริษัท เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขการเขา้ทํา
รายการต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพือ่ประกอบการอนุมตักิารเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ี 

 
รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของดเีอสฉบบัน้ี จดัทําขึน้จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผู้

ทีเ่กีย่วขอ้ง เอกสารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั และขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป  นอกจากน้ี ดเีอสยงัได้
พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจปจัจุบัน ประกอบการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการครัง้น้ี  ดังนัน้      
หากขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาน้ีมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลใหค้วามเหน็ของ
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ดีเอสเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํารายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี 
ประกอบดว้ย 

- มตคิณะกรรมการของบรษิทั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ 
- สารสนเทศของบรษิทั เรือ่ง การไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นโครงการ Senior Living 
- รา่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบรษิทั 
- งบการเงนิของบรษิทั ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 
- สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ 
- รายงานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ซึง่จดัทาํโดยบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระจาํนวน 2 บรษิทั 
- ขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั 
- ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
- ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทย นอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั 
- ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษา จํากดั 

ซึง่เป็นทีป่รกึษาทางบญัชขีองบรษิทั 
- ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั ซึ่งเป็นทีป่รกึษาทาง

กฎหมายของบรษิทั 
 

นอกจากน้ี การจดัทาํรายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของดเีอสอยูภ่ายใตส้มมตุฐิาน ดงัน้ี 
- ขอ้มูลและเอกสารทัง้หมดซึ่งดเีอสได้รบัจากบรษิทั รวมถึงการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิและสามารถอา้งองิไดใ้นสภาพปจัจุบนั 
- ไม่มเีหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวม สถานภาพ

ของบรษิทั และภาวะแวดลอ้มของโครงการฯ 
 

รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของดเีอสอยู่บนสมมุตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารทีไ่ดร้บัจาก
บริษัท รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นความจรงิ  ดงันัน้ หากขอ้มลูดงักล่าว
ข้างต้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ รวมทัง้
สถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อรายงานความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระ  ดว้ยเหตุน้ี ดเีอส จงึไม่อาจรบัรองความถูกตอ้งและยนืยนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ไดจ้ากปจัจยัดงักล่าว อกีทัง้รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อใหค้วามเหน็แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการดงักล่าวขา้งต้น 
ไมส่ามารถใชอ้า้งองิเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่น 
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ความเหมาะสมของราคาสาํหรบัการเขา้ทาํรายการครัง้น้ี ดเีอสไดพ้จิารณารายงานการประเมนิ
มลูคา่ทีด่นิโดยบรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั และ บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลู
เอชัน่ จาํกดั พบวา่ การประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้ของผูป้ระเมนิราคาอสิระทัง้สองรายไมแ่ตกต่าง
กนัมากนกัและเหน็วา่ ราคายตุธิรรมของทีด่นิทีจ่ะซือ้อยูร่ะหวา่ง 81.21 – 83.92 ลา้นบาท  ดเีอสจงึเหน็
วา่ ราคาทีด่นิทีบ่รษิทัจะซือ้ในราคา 81.21 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากราคาจะซือ้มมีลูคา่ไม่
เกนิราคาประเมนิยตุธิรรมทีผู่ป้ระเมนิอสิระทัง้สองรายประเมนิไว ้ สว่นราคาคา่ก่อสรา้งจาํนวน 241.30 
ลา้นบาท ไมส่งูกวา่ราคาคา่ก่อสรา้งทีป่ระเมนิโดย บรษิทั คอรเ์นอรส์โตน แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั ซึง่เป็น
บรษิทัประเมนิราคาและควบคุมงานก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีง ความชาํนาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกจิ
ก่อสรา้ง นอกจากน้ี ยงัมคีา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็ประมาณ 49.49 ลา้น
บาท ทาํใหเ้งนิลงทุนในส่วนของคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ รวมเป็น 290.79 ลา้นบาท  ดเีอสจงึเหน็
วา่ เป็นราคาคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยทีย่อมรบัได ้
 

สาํหรบัการลงทุนในโครงการฯ ดเีอส ไดป้ระเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการฯ โดยคาํนวณ
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Net Present Value Approach) และคาํนวณหา
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR : Internal Rate of Return) เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุน
ทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ (WACC : Weight Average Cost of Capital) พบวา่ 
มลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (NPV) เทา่กบั 14.53 ลา้นบาท มอีตัรา
ผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัจากโครงการฯ (IRR) รอ้ยละ 15.80 ต่อปี ซึง่สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวั
เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ (WACC) ทีม่คีา่เทา่กบัรอ้ยละ 8.43-13.18 ต่อปี อกีทัง้ยงัสงูกวา่อตัรา
ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Ke) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 และสงูกวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุ
ของเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการฯ ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 7.64 กล่าวไดว้า่ โครงการฯสามารถสรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหก้บับรษิทั ดงันัน้ ดเีอสเหน็วา่ หากบรษิทัสามารถดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่
กาํหนดไวโ้ครงการ Senior Living จดัเป็นโครงการทีม่คีวามเป็นไปไดแ้ละมศีกัยภาพในการสรา้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาว 
 

จากการพจิารณาปจัจยัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้น ดเีอสมคีวามเหน็ว่า การลงทุนในโครงการ Senior 
Living มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นราคาทีเ่หมาะสม ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ควรลงมตอินุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนุมตัสิําหรบัการเขา้ทํารายการในครัง้น้ี ขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นสาํคญั ซึง่ผูถ้อืหุน้ควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณาเหตุผล ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย 
ปจัจยัเสีย่ง ขอ้จํากดั และสารสนเทศรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการดงักล่าวทีแ่นบมา
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งรอบคอบก่อนลงมต ิ ทัง้น้ี รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมไิด้
เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ดีเอส จึงไม่ต้อง
รบัผดิชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
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ดเีอส ขอรบัรองวา่ไดท้าํหน้าทีศ่กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ตามมาตรฐานวชิาชพี และไดใ้ช้
เหตุผลตามพืน้ฐานของขอ้มลูและการวเิคราะหอ์ยา่งเทีย่งธรรม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
รายยอ่ยของบรษิทัเป็นสาํคญั  ดงัปรากฏรายละเอยีดตามรายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีแ่นบมา
พรอ้มน้ี 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั ดเีอส พรเูดนเชยีล แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 

 
     

 (นางเบญจมาศ บุญประคอง) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
  
 (นายวชิติ เจรญิศกัดิข์จร) 
 ผูค้วบคุมการปฏบิตังิาน 
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คาํย่อ     ช่ือเตม็ 
 
บรษิทั หรอื BSM   บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัยอ่ย    บรษิทัทีด่าํเนินโครงการ Senior Living 

โดย บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ไทยนอรด์คิ    บรษิทั ไทย นอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั 
T.A.     บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั  
FFV     บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชัน่ จาํกดั 
CSM     บรษิทั คอรเ์นอรส์โตน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ดเีอส หรอื ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทั ดเีอส พรเูดนเชยีล แมเนจเมนท ์จาํกดั 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
สาํนกังาน ก.ล.ต.   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศการไดม้าและจาํหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าและจาํหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่ 29 ตุลาคม 2547 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

โครงการ Senior Living หรอื โครงการฯ โครงการชุมชนทีพ่กัอาศยัรองรบัสาํหรบัผูเ้ช่าชาวต่างประเทศ
อายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปทีเ่กษยีณก่อนกําหนด (Early Retire) มี
เงนิออมสงูและมรีายไดจ้ากสวสัดกิารของภาครฐั และประสงค์
จะพํานักในต่างประเทศในระยะยาว สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตวัเองได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 
 
 

 เก่ียวกบั 
 
 

บริษทั บิวเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ได้มาซ่ึงสินทรพัยใ์นโครงการ Senior Living 
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บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้ง
คุณภาพสงูสาํหรบัอาคารสาํนกังานและทีอ่ยูอ่าศยั โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนงักัน้หอ้ง (BSM Wall & Ceiling) เชน่ ผนงัยบิซัม่ ฝ้าเพดานยบิซัม่ เป็นตน้ 
2. อลมูเินียม สาํหรบัตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาท ิ ระบบเฟรมผนงักัน้หอ้ง 

ALLOY Partition มอืจบัสแตนเลสและอุปกรณ์ Alloy Door Hardware เป็นตน้ 
3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสงู (High Performance Doors & Windows) 
 
สาํหรบัปี 2558 บรษิทัมรีายไดร้วม 557.71 ลา้นบาท มกีาํไรสทุธ ิ14.92 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัย ์380.54 ลา้นบาท หน้ีสนิ 168.35 ลา้นบาท และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 
212.19 ลา้นบาท 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดม้ี

มตใิหนํ้าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เพื่อพจิารณาและอนุมตักิารลงทุนในโครงการ 
Senior Living ซึง่เป็นโครงการชุมชนทีพ่กัอาศยัรองรบัสาํหรบัผูเ้ช่าชาวต่างประเทศอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้
ไปทีเ่กษยีณก่อนกําหนด (Early Retire) โดยจะจดัใหม้สีิง่ปลูกสรา้งและสิง่อํานวยความสะดวกทีไ่ดร้บั
การออกแบบใหม้คีวามเหมาะสมสําหรบัการใช้ชวีติวยัเกษียณ ในรูปแบบของการใหเ้ช่าซึ่งมกีําหนด
ระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โครงการดงักล่าวมพีื้นที่ของโครงการ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 
ตัง้อยู่ ในโครงการ สนามกอล์ฟ  แบล็คเมาท์เทน  ที่ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์และมมีลูคา่การลงทุนประมาณ 372.00 ลา้นบาท 
  

การลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยจะจดัซื้อที่ดนิจากไทยนอร์ดคิ ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ เป็นเงนิทัง้สิน้ 81.21 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัไดท้ํา
สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิแปลงดงักล่าวและไดว้างเงนิมดัจาํแลว้เป็นจาํนวน 30.00 ลา้นบาท ค่าทีด่นิสว่น
ทีเ่หลอืจะชําระในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ใน
วนัที ่28 เมษายน 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ี ไทยนอรด์คิ ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
และผูบ้รหิารของบรษิทั สว่นคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็นัน้ 
บรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนรวมประมาณ 290.79 ลา้นบาท โดยบรษิทัอยูร่ะหว่างการสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
หลกั ซึง่จะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
  

แผนการพฒันาสรา้งชุมชนสาํหรบัคนทีใ่ชช้วีติวยัเกษยีณ บรษิทัจะดําเนินการก่อสรา้งสิง่ปลูก
สรา้งเพื่อพกัอาศยัรวม 43 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเดีย่วแบบ   วลิล่าจํานวน 11 หลงั, บ้านแฝดจํานวน 2 
หลงั และอะพารต์เมนต ์3 ชัน้ 3 อาคาร จาํนวนรวม 30 หอ้ง ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง 16 เดอืน 

ส่วนท่ี 1 : บทสรปุผูบ้ริหาร 
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บรษิทัจะใหเ้ช่าสิง่ปลูกสรา้งในโครงการฯ แก่ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ระยะยาวตลอดอายุผู้

เชา่ โดยเมือ่ผูเ้ชา่รายเดมิเสยีชวีติลงและบรษิทัสามารถนําทีพ่กัอาศยัใหผู้เ้ช่ารายใหมเ่ช่าระยะยาวตลอด
อายุของผูเ้ช่ารายใหม่ไดแ้ลว้ บรษิทัจะคนืเงนิค่าเช่าเท่ากบัราคาตลาดขณะนัน้แต่ไม่เกนิค่าเช่าทีผู่เ้ช่า
รายเดมิชําระไวห้กัดว้ยค่าใชจ้่ายบํารุงรกัษาและค่าการตลาดตามทีต่กลงกนั  นอกจากน้ี บรษิทัจะจดัให้
มรีะบบสาธารณูปโภค สิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารต่างๆ สาํหรบัผูอ้าวุโสเพื่อบรกิารแก่ผูอ้ยู่อาศยั
ในชุมชนใชอ้ยา่งสะดวกสบาย โดยค่าบรกิารสาธารณูปโภค ค่าบรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิาร
ต่างๆ เหล่าน้ี ผูเ้ชา่เป็นผูร้บัผดิชอบชาํระตรงแก่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ 
 

ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการลงทุนโครงการฯ ไดแ้ก่ 
- เพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
- เพิม่แหล่งรายไดเ้พือ่กระจายความเสีย่งสูธุ่รกจิอื่น 
- เริม่ตน้ธุรกจิทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูเ้ช่าชาวต่างประเทศอายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปทีเ่กษยีณก่อน

กาํหนด (Early Retire) มเีงนิออมสงูและมรีายไดจ้ากสวสัดกิารของภาครฐั และประสงคจ์ะ
พาํนกัในต่างประเทศในระยะยาว สามารถดแูลชว่ยเหลอืตวัเองได ้ สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการ
เป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิน้ี 

 
ข้อดี-ข้อด้อยของการทาํรายการ 
ขอ้ด ี
- เพิม่รายไดแ้ละกระจายความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ 
- เป็นโครงการพฒันาทีพ่กัอาศยัเชงิทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัผลตอบแทนสงูจากการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และเป็นธุรกจิเชงิทอ่งเทีย่วทีม่ตีลาดขนาดใหญ่ทีม่อีตัราการเตบิโตสงู 
ขอ้ดอ้ย 
- ความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากความล่าชา้และตน้ทุนสงูกวา่ประมาณการ 
- ความเสีย่งจากการไมส่ามารถใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยัไดต้ามเป้าหมาย 
- ความเสีย่งจากการเรยีกรอ้งค่าความเสยีหาย จากกรณีผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัแิละ/หรอืไม่จดัหา

และ/หรอืเสรจ็ไม่ทนัตามกําหนด สําหรบัสิง่อํานวยความสะดวกและบรกิารที่ผูจ้ะขายไดท้ํา
ขอ้ตกลงกนัไวก้บับรษิทั อาจทาํใหบ้รษิทัไมไ่ดร้บัชดใชค้า่ความเสยีหายตามทีเ่รยีกรอ้ง  

 
ข้อดี-ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 
ขอ้ด ี
- ไมม่คีวามเสีย่งจากการลงทุนในโครงการ Senior Living 
ขอ้ดอ้ย 
- เสยีโอกาสการสรา้งรายได ้
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ความเหมาะสมของราคาสาํหรบัการเขา้ทาํรายการครัง้น้ี ดเีอส ไดพ้จิารณาจากรายงานการ
ประเมนิมลูคา่ทีด่นิโดย T.A.และ FFV พบวา่ การประเมนิมลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้ของผูป้ระเมนิราคาอสิระทัง้
สองรายไมแ่ตกต่างกนัมากนกั และเหน็วา่ ราคายตุธิรรมของทีด่นิทีจ่ะซือ้อยูร่ะหวา่ง 81.21 – 83.92 
ลา้นบาท  ดเีอสจงึเหน็วา่ ราคาทีด่นิทีบ่รษิทัจะซือ้ในราคา 81.21 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากมมีลูคา่ไมเ่กนิราคาประเมนิยตุธิรรมทีผู่ป้ระเมนิราคาอสิระทัง้สองรายประเมนิไว ้ สว่นราคาคา่
ก่อสรา้งจาํนวนเทา่กบั 241.30 ลา้นบาท ไมส่งูกวา่ราคาคา่ก่อสรา้งทีป่ระเมนิโดย CSM ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิราคาและควบคุมงานก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีง ความชาํนาญ และมปีระสบการณ์ยาวนานในธุรกจิ
ก่อสรา้ง นอกจากน้ี ยงัมคีา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็อกี 49.49 ลา้นบาท 
ทาํใหเ้งนิลงทนุในสว่นของคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ รวม 290.79 ลา้น  ซึง่ดเีอสเหน็วา่ เป็นราคาคา่
ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยดาํเนินการทีย่อมรบัได ้
 

 ดเีอส ไดป้ระเมนิความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการฯ โดยคาํนวณมลูคา่ปจัจุบนัของ
กระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Net Present Value Approach) และคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (IRR : Internal Rate of Return) เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของโครงการ (WACC : Weight Average Cost of Capital) พบวา่ มลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแส
เงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (NPV) เทา่กบั 14.53 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัจาก
โครงการฯ (IRR) รอ้ยละ 15.80 ต่อปี ซึง่สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ 
(WACC) ทีม่คีา่เทา่กบัรอ้ยละ 8.43-13.18 ต่อปี อกีทัง้ยงัสงูกวา่อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 และสงูกวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการฯ ซึง่
เทา่กบัรอ้ยละ 7.64 จงึสรปุไดว้า่โครงการฯ สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บับรษิทั  ดงันัน้ ดเีอสเหน็วา่ 
หากบรษิทัสามารถดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้  โครงการ Senior Living มคีวาม
เป็นไปไดแ้ละเป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใน
ระยะยาว 
 

จากการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ดีเอสมีความเหน็ว่า การลงทุนใน
โครงการ Senior Living มีความสมเหตสุมผลและเป็นราคาท่ีเหมาะสม ดงันัน้ ผูถ้ือหุ้นควรลงมติ
อนุมติัการเข้าทาํรายการดงักล่าว 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายระบบอลมูเินียมอลัลอย ระบบฝ้าเพดาน
และผนงัยปิซมั โดยเริม่ดาํเนินธุรกจิในปี พ.ศ. 2544 และขยายธุรกจิ
อยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ MAI 
เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2551 

 
ทุนจดทะเบียน 142.50 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 141.74 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้

สามญั 1,417,404,122 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
 
ท่ีตัง้ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กทม. 10120 
 
โทรศพัท ์ 0-2683-4900 
 
โทรสาร 0-2683-4949 
 
เวบ็ไซต ์ www.buildersmart.com  
 
 
(ขอ้มลูสรปุของบรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระฉบบัน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมลูสรปุของบริษทั บิวเดอรส์มารท์ จาํกดั (มหาชน) 
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3.1 วนั เดือน ปีท่ีจะเกิดรายการ 
 

บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย (บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัทีจ่ะดาํเนินโครงการ Senior Living โดย 
บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100) มแีผนจะเริม่พฒันาและก่อสรา้งโครงการ 
Senior Living หลงัจากไดร้บัมตอินุมตัใิหล้งทุนในโครงการฯ จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 
ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2559 โดยบรษิทัคาดวา่ จะใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 16 เดอืน 
 
3.2 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
 

3.2.1 การซื้อทีด่นิ 
 ผูซ้ือ้ : บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) หรอื บรษิทัยอ่ย 
 ผูข้าย :  บรษิทั ไทย นอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้ จาํกดั (เจา้ของกรรมสทิธิ ์

ทีด่นิ) และเป็นเจา้ของโครงการ สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน 
ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีน 16.00 ลา้นบาท ถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้
สญัชาตไิทยและสวเีดนในสดัสว่นรอ้ยละ 75.25 : 24.75
ตามลาํดบั 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั : ผูข้ายไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

3.2.2 การก่อสรา้ง 
 ผูว้า่จา้ง : บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) หรอื บรษิทัยอ่ย 
 ผูร้บัจา้ง :  บรษิทัอยูร่ะหวา่งการสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งหลกั 
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั : ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหลกัตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ 

กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทั 
     
อน่ึง คู่สญัญา ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทั และไม่เป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกนัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล และการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 หรอื กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 : การขออนุมติัลงทุนโครงการ Senior Living 
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3.3 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
รายละเอียดของโครงการ Senior Living 
บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ประสงคจ์ะลงทุนในโครงการ Senior Living ซึง่เป็นโครงการของบรษิทัทีจ่ะ

สรา้งชุมชนทีพ่กัอาศยัรองรบัสําหรบัผูเ้ช่าชาวต่างประเทศอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปทีเ่กษียณก่อนกําหนด 
(Early Retire) มเีงนิออมสงูและมรีายไดจ้ากสวสัดกิารของภาครฐั และประสงคจ์ะพาํนกัในต่างประเทศ
ในระยะยาว สามารถดูแลช่วยเหลือตวัเองได้ เน่ืองจากบรษิัทเล็งเหน็ว่าชุมชนหลงัวยัเกษียณที่มสีิง่
อํานวยความสะดวกสําหรบัผูอ้าวุโสไดร้บัความนิยมและประสบความสําเรจ็ในยุโรปและออสเตรเลยี มี
การคาดการณ์ว่า อายุเฉลี่ยของคนจะสูงขึน้จากการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงการใชช้วีติความเป็นอยู ่
และความกา้วหน้าทางดา้นการแพทย ์ประกอบกบัประเทศไทยเป็นแหล่งยอดนิยมสาํหรบัการท่องเทีย่ว
ทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการใหก้ารตอ้นรบัและสามารถจดัหาสิง่อํานวยความสะดวกในการอยู่อาศยั และการ
บรกิารทางการแพทยท์ีด่ ี

 
ทัง้น้ีบรษิทัจะดาํเนินการก่อสรา้งสิง่ปลกูสรา้งเพือ่พกัอาศยัรวม 43 หน่วย ตัง้อยูใ่นโครงการ 

“สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เน้ือที ่13 - 2 - 14 ไร ่สิง่ปลกูสรา้ง
ตดิสนามกอลฟ์ขนาด 9 หลุม ทุกหลงัสามารถเหน็ววิสนามกอลฟ์ได ้ โดยบรษิทัจะจดัใหม้สีิง่ปลกูสรา้ง 
ระบบสาธารณูปโภค และสิง่อาํนวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัการใชช้วีติหลงัเกษยีณอายกุารทาํงาน 
เชน่ เครือ่งมอืทางการแพทยเ์บือ้งตน้สาํหรบัดแูลผูส้งูอาย ุอุปกรณ์ออกกาํลงักายสาํหรบัวยัเกษยีณ  

 
นอกจากนัน้บรษิทัทาํสญัญากบับรษิทั ไทย นอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการ 

“สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” อนุญาตใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการ Senior Living สมาชกิในครอบครวัและ
แขกของผูพ้กัอาศยัเขา้ใชส้ิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ของผูจ้ะขาย ในอตัราคา่บรกิารไมเ่กนิกวา่ทีผู่จ้ะ
ขายเรยีกเกบ็จากผูเ้ชา่อื่นหรอืลกูคา้ของผูจ้ะขาย และยงัไดร้บัสทิธพิเิศษสาํหรบัการเป็นสมาชกิสนาม
กอลฟ์โดยไมต่อ้งเสยีคา่แรกเขา้ และไดร้บัราคาพรอ้มเงือ่นไขพเิศษสาํหรบัการเล่นกอลฟ์และสิง่อาํนวย
ความสะดวกอื่นๆในโครงการของผูจ้ะขายเมือ่เป็นสมาชกิ 

 
โดยผูเ้ชา่จะตอ้งเป็นผูม้อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป จะเป็นผูท้าํสญัญากบับรษิทัในการเชา่สิง่ปลกูสรา้ง 

ทีม่กีาํหนดระยะเวลาเชา่ตลอดอายขุองผูเ้ชา่ (Lease for life) และจะชาํระคา่เชา่สาํหรบัสญัญาเชา่ตลอด
อายขุองผูเ้ชา่ตามอตัราทีบ่รษิทักาํหนดในวนัทาํสญัญา (ชาํระครัง้เดยีว) 

 
นอกจากน้ีบรษิทัจะจดัหาผูบ้รหิารโครงการมอือาชพีมาบรหิารโครงการฯ ไมว่า่จะเป็นการดแูลสิง่

ปลกูสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค และดแูลผูเ้ชา่ทีอ่าศยัในโครงการฯ โดยผูบ้รหิารโครงการมหีน้าทีห่รอื
จดัหา สิง่อาํนวยความสะดวก บรกิารทางการแพทยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ และใหบ้รกิารอื่นๆ ใหแ้ก่ผูเ้ชา่ตาม
ความตอ้งการของผูเ้ชา่ อาท ิ หลกัสตูรการเรยีนทาํอาหาร การสอนเล่นกฬีาชนิดต่างๆ ทวัรเ์พือ่การ
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ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย เป็นตน้ และเป็นผูป้ระสานงานในการตดิต่อ ดแูล นําสง่ ผูพ้กัอาศยัไปยงั
โรงพยาบาลเอกชนกรณทีีผู่เ้ชา่ไมส่บายหรอืตอ้งการการดแูลจากแพทย ์ โดยผูเ้ชา่จะชาํระคา่บรกิาร
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ โดยตรง  
 

ทัง้น้ี สญัญาเช่าจะสิน้สุดลงต่อเมื่อผูเ้ช่าเสยีชวีติลงหรอืประสงคจ์ะเลกิสญัญา สทิธใินทรพัยส์นิที่
เช่ากลบัมาเป็นของบรษิทั และบรษิทัจะจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่เพื่อใหเ้ช่าตลอดอายุของผูเ้ช่ารายใหม่  เมื่อ
บรษิทัไดร้บัเงนิจากการนําทรพัยส์นิใหเ้ช่าตลอดอายุของผูเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายใหม่ไดแ้ลว้ บรษิทัจะคนืเงนิ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าเดมิทีย่กเลกิสญัญา หรอืทายาทของผูเ้ช่าทีเ่สยีชวีติ ตามราคาตลาด แต่ไมเ่กนิค่าเช่าซึง่ผูเ้ช่า
ไดช้าํระไว ้หกัดว้ยคา่ซ่อมแซมเพือ่ใหส้ิง่ปลกูสรา้งกลบัคนืสูส่ภาพเดมิ คา่บาํรงุรกัษาตามทีต่กลงกนั และ
คา่การตลาดรอ้ยละ 3 ของคา่เชา่ทีผู่เ้ชา่ทีไ่ดช้าํระไว ้

 
โครงการ  Senior Living มรีายละเอยีดมลูคา่การลงทุน ดงัน้ี 
 
3.3.1  มลูคา่ทีด่นิ 
บริษัทหรือบริษัทย่อย จะจดัซื้อที่ดินว่างเปล่าเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสําหรบัการใช้ชีวิตวยั

เกษยีณ เน้ือที ่13-2-14 ไร ่หรอืเท่ากบั 5,414 ตารางวา ภายในโครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” 
หมู่ที่ 7 ถนนหนองเหยีง แยกจากถนนเพชรเกษม (บายพาส ทล.37) กม.25 +400 ตําบลหนิเหลก็ไฟ 
อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มลูคา่ทีด่นิ 81.21 ลา้นบาท 

 
3.3.2 มลูคา่สิง่ปลกูสรา้ง 
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย จะก่อสรา้งที่พกัอาศยัววิสนามกอล์ฟ จํานวน 43 หน่วย บนที่ดนิที่จะซื้อ 

ภายในโครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” โดยแบ่งเป็นบา้นเดีย่วแบบวลิล่าจํานวน 11 หลงั, บา้น
แฝดจํานวน 2 หลงั และอะพาร์ตเมนต์เป็นอาคาร 3 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร รวม 30 ห้อง พร้อมงาน
สาธารณูปโภคภายในโครงการฯ  มลูคา่รวม 241.30 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการ
ใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็อกี 49.49 ลา้นบาท  รวมมลูคา่การก่อสรา้งโครงการทัง้สิน้ 290.79 ลา้นบาท 

   
รวมมลูคา่การลงทุนทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทัง้สิน้ 372.00 ลา้นบาท 

 
3.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

 
การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศไดม้าและจาํหน่ายไป โดยมี

ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 97.76 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคํานวณจากงบ
การเงินของบริษัท สําหรบัรอบเวลาบัญชีประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รบัการ
ตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยรายละเอยีดของการคาํนวณ ดงัน้ี 
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เกณฑท่ี์ใช้ในการ
คาํนวณ 

สตูรการคาํนวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 

1.มู ล ค่ า ร ว ม ข อ ง
สนิทรพัยส์ทุธ ิ(NTA) 

สดัสว่นการถอืหุน้(เพิม่/ลด) x NTA ของบรษิทัทีท่าํรายการ x 100 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมต่อ้งคาํนวณ 
 

2.กาํไรสทุธ ิ สดัสว่นการถอืหุน้(เพิม่/ลด) x กาํไรสทุธขิองบรษิทัทีท่าํรายการ x 100 
กาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมต่อ้งคาํนวณ 
 

3 .มูลค่ า รวมสิ่งตอบ
แทน 

จาํนวนมลูคา่ทีจ่า่ยหรอืรบั 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

(372 / 380.54) x 100 = 
97.76 

4.มูลค่าของหุ้นที่ออก
ใหเ้พือ่เป็นสิง่ตอบแทน 

จาํนวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ชาํระคา่สนิทรพัย ์x 100 
จาํนวนหุน้ทีอ่อกและชาํระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมต่อ้งคาํนวณ 
 

  
เมื่อพจิารณาขนาดของรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมสิง่ตอบแทน จะมขีนาดของรายการสูงสุด

เท่ากบัรอ้ยละ 97.76 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั และเน่ืองจากบรษิทัไม่มกีารเขา้ทํารายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย ์ในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา รายการดงักล่าวจงึเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศไดม้า
และจาํหน่ายไป ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย ์และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อขออนุมตักิารตกลงเขา้ทํารายการดงักล่าวโดย
ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัไิม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
 
3.5 มลูค่ารวมส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขสาํคญัของสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 
 

3.5.1 มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 
การเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี มมีลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 372.00 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
คา่ทีด่นิ จาํนวน 81.21 ลา้นบาท คดิเป็นราคา 6,000,000 บาทต่อไร ่หรอื 15,000 บาทต่อตาราง

วา โดยชาํระเป็นเงนิสดทัง้จาํนวน ทัง้น้ี ในวนัทาํสญัญาจะซือ้จะขาย เมือ่วนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2559 
บรษิทัไดช้าํระเงนิมดัจาํคา่ทีด่นิจาํนวน 30.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูจ้ะขายเรยีบรอ้ยแลว้ เงนิสว่นทีเ่หลอื
จาํนวน 51.21 ลา้นบาท จะชาํระในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2559 ก่อน 
 
 คา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน จาํนวน 290.79 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะดาํเนินการก่อสรา้งสิง่
ปลกูสรา้งเพือ่พกัอาศยัรวม 43 หน่วย แบ่งเป็นบา้นเดีย่วแบบวลิล่าจาํนวน 11 หลงั, บา้นแฝดจาํนวน 2 
หลงั และอะพารต์เมนต ์3 ชัน้ จาํนวน 3 อาคาร รวม 30 หอ้ง พรอ้มระบบสาธารณูปโภค รวมคา่ก่อสรา้ง 
241.30 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานต่างๆ เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งโครงการฯ สาํเรจ็จาํนวน 49.49 ลา้น
บาท  ทัง้น้ี บรษิทัอยูร่ะหวา่งการสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งหลกั  
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3.5.2 เงือ่นไขสาํคญัของสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ 
 

สรปุเงือ่นไขสาํคญัของสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 
คูส่ญัญา 1. บรษิทับวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ะซือ้ 

2. บรษิทั ไทยนอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั ในฐานะผูจ้ะขาย 
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย ทีด่นิวา่งเปล่า ภายในโครงการ ”สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” 

โฉนดเลขที ่81038 เลขทีด่นิ 443 หน้าสาํรวจ 22012 ตัง้อยูท่ี ่ตําบลหนิเหลก็
ไฟ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ เน้ือทีด่นิรวม 13 ไร ่ 2 งาน 14 
ตารางวา 

ราคาซือ้ขาย 81,210,000 บาท (6,000,000 บาทต่อไร ่หรอื 15,000 บาทต่อตารางวา) 
เงือ่นไขทีส่าํคญั 
เงือ่นไขบงัคบัก่อน ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอนุมตักิารลงทุนโครงการ Senior Living  

ผูจ้ะขายมหีลกัฐานอนัเป็นทีพ่อใจแก่ผูจ้ะซือ้ว่าโฉนดเลขที ่81038 ออก
โดยไมรุ่กลํ้าทีด่นิของบุคคลอื่น และ/หรอื ทีส่าธารณะประโยชน์ และ/หรอื 
ทีด่นิซึง่อยูใ่นเขตปา่ 
ผู้จะขายได้ย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดินออกจากที่ดินที่จะซื้อจะขาย
เรยีบรอ้ยแลว้ 

การชาํระราคาซือ้ขาย ในวนัทีล่งนามสญัญาจะซื้อจะขาย เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูจ้ะซื้อได้
วางเงนิมดัจาํใหแ้ก่ผูจ้ะขายแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 30,000,000 บาท สว่นทีเ่หลอื 
51,210,000 บาท ผูจ้ะซือ้จะชาํระใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
ซึง่คาดวา่เป็นวนัที ่15 พฤษภาคม 2559 

ภาษ ี คู่ส ัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงรับผิดชอบร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน สําหรับ 
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ และค่าอากร ส่วนผูจ้ะขายรบัผดิชอบ
การชําระภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีเงนิได้ หกั ณ ที่จ่าย ที่เกดิขึน้จากการโอน
กรรมสทิธิท์ีด่นิใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ 

คาํรบัรองของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายรบัรองว่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธิต์ามกฎหมายในที่ดนิที่จะซื้อจะ
ขายและปราศจากภาระตดิพนั 
โฉนดเลขที ่ 81038 เป็นโฉนดทีอ่อกโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และไมไ่ด้
รกุลํ้าเขา้ไปในทีด่นิของบุคคลอื่น และ/หรอืทีส่าธารณะประโยชน์ และ/
หรอืทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตปา่ 
ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายไมม่คีดคีวามหรอืขอ้พพิาทใดๆ 
ผูจ้ะขายไดช้าํระภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายทัง้หมดแลว้ 

ขอ้ตกลง ทนัทหีลงัจากโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิผูจ้ะขายจะจดทะเบยีนภาระจํายอมใหผู้้
จะซื้อและ/หรือผู้อาศัยบนที่ดินที่จะซื้อจะขายในการใช้ถนนภายใน
โครงการของผูจ้ะขายได ้
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ผูจ้ะขายจะไมก่่อสรา้งสิง่ปลกูสรา้งสงูกวา่ 7.5 เมตร บนทีด่นิทีต่ดิกบัเขต
ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย เพือ่ไมใ่หบ้ดบงัววิสนามกอลฟ์ของโครงการฯ 
ผูจ้ะขายจะจดัใหม้น้ํีาประปาใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกัอาศยัในโครงการฯ ใหเ้พยีงพอ
ต่อการใชง้าน โดยอตัราคา่น้ําประปาจะไมส่งูเกนิกวา่รอ้ยละ 15 ของราคา
ภาครฐั 
ผูจ้ะขายจะสรา้งและบาํรงุรกัษาสนามกอลฟ์มาตรฐาน 9 หลุมบนทีด่นิที่
ตดิกบัทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย โดยการก่อสรา้งสนามกอลฟ์จะแลว้เสรจ็ภายใน
เดอืนมนีาคม 2560 
ผูจ้ะขายจะอนุญาตใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการ สมาชกิในครอบครวัและแขก
ของผูพ้กัอาศยัเขา้ใชส้ิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ของผูจ้ะขาย ในอตัรา
ค่าบรกิารไม่เกนิกว่าที่ผูจ้ะขายเรยีกเก็บจากผูเ้ช่าอื่นหรอืลูกคา้ของผูจ้ะ
ขาย นอกจากน้ี ยงัไดส้ทิธพิเิศษสาํหรบัการเป็นสมาชกิสนามกอลฟ์ และ
ไดร้บัราคาพรอ้มเงื่อนไขพเิศษสาํหรบัการเล่นกอลฟ์ในโครงการของผูจ้ะ
ขายเมือ่เป็นสมาชกิ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 
ผูจ้ะขายตกลงจะสรา้งพืน้ที่คา้ปลกีคุณภาพด ีซึ่งรวมถงึรา้นอาหาร รา้น
เครือ่งดื่ม บนพืน้ทีท่ีต่ดิกบัทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย ภายใน 2 ปีนบัจากวนัโอน
กรรมสิทธิท์ี่ดิน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปและผู้พักอาศัยใน
โครงการฯ  

การชดใชค้า่เสยีหาย ผูจ้ะขายตกลงชดใช้ค่าเสยีหาย(เมื่อมกีารเรยีกร้อง)ใหแ้ก่ผูจ้ะซื้อ ผูร้บัช่วง
สทิธแิละผูร้บัโอน พนักงาน ลูกจา้ง กรรมการ และตวัแทนใดๆ ของผูจ้ะซื้อ 
(“ผูไ้ดร้บัความเสยีหาย”) ในความเสยีหายจากการเรยีกรอ้งการดําเนินการ 
ความรบัผดิ การดําเนินคดหีรอืคําพพิากษาใดๆ และในความเสยีหายจาก
ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรบั หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึง ดอกเบี้ย 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพอื่นๆ ที่
เกดิขึน้ตามสมควร) ซึง่ผูไ้ดร้บัความเสยีหายอาจไดร้บัหรอืเกดิขึน้แก่ผูไ้ดร้บั
ความเสียหายเป็นครัง้คราว อนัเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (ไม่ว่า
โดยตรงหรอืโดยออ้ม) ความไม่ถูกต้อง หรอืการฝ่าฝืนคํารบัรองหรอืคํา
รบัประกนั ขอ้ตกลงกระทําการ หรอืขอ้ตกลงใดๆ ของผูจ้ะขาย ที่ระบุไวใ้น
สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิหรอืความไม่ถูกต้องของเอกสารใดๆ ทีผู่จ้ะขายได้
ส่งมอบให้ผูจ้ะซื้อ หรอืความไม่ถูกต้องในการออกโฉนดที่ดนิเลขที่ 81038 
ทัง้น้ี เงนิจํานวนใดๆ ที่ผู้จะขายต้องชําระให้แก่ผู้ได้รบัความเสยีหาย ผู้จะ
ขายตกลงชําระใหภ้ายใน 30 วนันับแต่วนัทีผู่จ้ะขายไดร้บัหนังสอืทวงถาม
หรอืใบแจง้ทีร่ะบุจาํนวนเงนิ จากผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 
ทัง้น้ี กรณีทีผู่จ้ะขายไม่สามารถก่อสรา้งสนามกอล์ฟไดภ้ายในปี 2560 และ
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ไม่สามารถก่อสร้างพื้นที่ค้าปลีกคุณภาพดี ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ร้าน
เครื่องดื่ม ภายใน 2 ปี หลงัจากโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ผูจ้ะซื้อมสีทิธเิรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายต่างๆ จากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงกระทําการ โดยผู้จะขาย
จะตอ้งชาํระคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ะซือ้หรอืผู้
ทีไ่ดร้บัความเสยีหายสง่หนงัสอืทวงถามหรอืใบแจง้หน้ี ใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 

ขอ้ตกลงอื่นๆ ผูจ้ะขายจะคนืเงนิมดัจาํใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ เมือ่   
1. ผูจ้ะขายผดิคาํรบัรองหรอืคาํรบัประกนัใดๆ หรอื 
2. เมือ่ผูจ้ะขายผดิสญัญาจะซือ้จะขายหรอืไมป่ฏบิตัติามสญัญาจะซือ้จะขาย หรอื 
3. ผูจ้ะซื้อไม่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2559 ใหซ้ื้อ

ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายเพือ่ก่อสรา้งโครงการฯ 
 
3.6 รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

  
3.6.1 รายละเอยีดทีด่นิทีจ่ะซื้อ 
 

รายละเอยีดทีด่นิทีบ่รษิทั จะซือ้ 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิวา่งเปล่า จาํนวน 1 แปลง เน้ือที ่13-2-14 ไร ่หรอื 5,414 ตารางวา 
ทีต่ัง้ ภายในโครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” 

หมูท่ี ่ 7 ถนนหนองเหยีง แยกจากถนนเพชรเกษม (บายพาส ทล.37) กม.
25+450 ตําบลหนิเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ราคา 81,210,000 บาท (6,000,000 บาทต่อไร ่หรอื 15,000 บาทต่อตารางวา) 
เอกสารสทิธิ ์ โฉนดทีด่นิเลขที ่81038 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษิทั ไทยนอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั  
ภาระผกูพนั จาํนองเป็นประกนักบั นายสตกี เลนนารท์ น็อตลอฟ 
ลกัษณะทีด่นิ ที่ดนิว่างเปล่า รูปแปลงเป็นรูปหลายเหลี่ยม ติดถนนสาธารณประโยชน์ 2 

ด้าน โดยด้านตะวันออกติดซอยไม่มีชื่อกว้างประมาณ 195 เมตร ด้าน
ตะวนัตกตดิซอยไมม่ชีื่อกวา้งประมาณ 25 เมตร และมคีวามยาวจากดา้นทศิ
ตะวนัออกถึงด้านทิศตะวนัตกประมาณ 180 เมตร ระดบัพื้นผวิได้รบัการ
พฒันาปรบัถมแลว้โดยมรีะดบัพืน้ดนิสงูเสมอถนน 

ทางเขา้-ออก ถนนสายหลกัที่ผ่านหน้าที่ดนิที่จะซื้อจะขาย คอืถนนเพชรเกษม (บายพาส 
ทล.37) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผวิจราจรเป็นทางลาดยาง กวา้งประมาณ 
30 เมตร เขตทางกวา้งประมาณ 40 เมตร 
ถนนสายรอง สองสายคอื ถนนไร่เนินและถนนหนองเหยีง ทัง้สองสายเป็น
ทางลาดยางกวา้งประมาณ 8 เมตร เขตทางกวา้งประมาณ 12 เมตร 
ถนนผ่านหน้าที่ดนิที่จะซื้อขาย คอืซอยไม่มชีื่อ เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ผวิจราจรเป็นทางดนิ กวา้งประมาณ 8 เมตร 
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พืน้ทีใ่กลเ้คยีง พืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย สว่นใหญ่ใชป้ระโยชน์เพือ่การอยูอ่าศยัและ
พาณชิยกรรม สภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงประกอบดว้ย ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นปานกลาง, รา้นคา้, สถานทีร่าชการ, วดั, โรงเรยีน, ป ัม้น้ํามนั, 
รสีอรท์ เป็นตน้ โดยทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายมรีะยะหา่งจากจุดทีน่่าสนใจ ดงัน้ี 
สนามกอลฟ์ 9 หลุม แบลค็เมาทเ์ทน ระยะประมาณ 0.00 กโิลเมตร 
สวนน้ําแบลค็เมาทเ์ทน " 0.15 " 
โรงเรยีนนานาชาต ิ(หวัหนิ) " 0.25 " 
สนามกอลฟ์ 18 หลุม แบลค็เมาทเ์ทน " 0.60 " 
วดัวงัโบสถ ์ " 1.50 " 
โรงเรยีนบา้นวงัโบสถ ์ " 2.00 "  

 

 
 
ทีม่า : บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั 
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ทีม่า : บรษิทั ไทยนอรด์คิ พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั  
 

3.6.2 รายละเอยีดการก่อสรา้งโครงการฯ 
สรปุขอ้มลูการก่อสรา้งโครงการ Senior Living 
ทีม่าของโครงการฯ ชุมชนวยัเกษียณที่มสีิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัผูอ้าวุโสไดร้บัความนิยม

และประสบความสาํเรจ็ในยุโรปและออสเตรเลยี เน่ืองจากมกีารคาดการณ์ว่า 
อายุเฉลีย่ของคนจะสงูขึน้จากการปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงการใชช้วีติความ
เป็นอยู่และความก้าวหน้าทางดา้นการแพทย ์ประกอบกบัประเทศไทยเป็น
แหล่งยอดนิยมสาํหรบัการทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการใหก้ารตอ้นรบัและ
สามารถจดัหาสิง่อํานวยความสะดวกในการอยู่อาศยั และการบรกิารทาง
การแพทยท์ีด่ ี
บรษิทัเลง็เหน็โอกาสทีจ่ะดาํเนินธุรกจิดงักล่าวในประเทศไทย ทีจ่ะสรา้ง
ชุมชนทีม่คีุณภาพสงูสาํหรบัผูม้อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ทีส่ามารถดแูล
ชว่ยเหลอืตวัเองได ้ในราคาทีเ่หมาะสม 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 บรษิทัไดท้ําการวจิยัตลาดคู่แขง่ของโครงการทีม่ี
ฐานลูกค้าในลกัษณะเดียวกนัจาก 5 หมู่บ้านในอําเภอหวัหนิ พบว่า ไม่มี
ผูป้ระกอบการรายใดจดัสิง่อํานวยความสะดวกเฉพาะสําหรบัผูอ้าวุโส ไม่มี
การจดัแพค็เกจการใหบ้รกิารทางการแพทย์กบัโรงพยาบาลเพื่อชวีติความ
เป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชนผูอ้าวุโส และไม่มกีารใชห้ลกัการใหเ้ช่าทีพ่กัอาศยัระยะ
ยาวตลอดอายุผูเ้ช่า (Lease for Life) ซึง่บรษิทัตัง้ใจจะแนะนําหลกัการน้ีให้
ชาวต่างชาติที่กังวลเกี่ยวกับตลาดรองสําหรบัการซื้อขายที่พักอาศัยใน
ประเทศไทยเมือ่หมดความตอ้งการอยูอ่าศยัแลว้ 
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วตัถุประสงค ์ บรษิทัจะสรา้งชุมชนสาํหรบัการใชช้วีติวยัเกษยีณ โดยสรา้งสิง่ปลูกสรา้งจํานวน 
43 หน่วย ใหผู้เ้ช่าทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปเช่าตลอดอายุของผูเ้ช่า ทัง้น้ีผูเ้ช่าจะ
ชาํระเงนิเป็นค่าสทิธกิารเช่าระยะยาวทัง้จาํนวน (ชาํระครัง้เดยีว) โดยไมม่คี่าเช่า
รายเดอืนหรอืรายปีสําหรบัการเช่าสิง่ปลูกสรา้งเพื่อพกัอาศยัไดต้ลอดอายุของผู้
เช่า เมื่อผูเ้ช่าเสยีชวีติและบรษิทันําทีพ่กัอาศยัออกใหเ้ช่าตลอดอายุของผูเ้ช่าแก่
ผู้เช่ารายใหม่ได้แล้ว บริษัทจะคืนเงินค่าเช่าหลังหกัค่าใช้จ่าย ซึ่งได้แก่ ค่า
ปรบัปรุงที่พกัอาศยัและค่าการตลาด ตามที่ตกลงกนัให้แก่ผู้เช่ารายเดิมหรือ
บุคคลที่ผู้ เช่ า รายเดิมกํ าหนดไว้   นอกจาก น้ี  บริษัทจะจัดให้มีร ะบบ
สาธารณูปโภค สิง่อํานวยความสะดวกและบรกิารต่างๆ สําหรบัผู้อาวุโส เพื่อ
บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ใช้อย่างสะดวกสบาย  โดยค่าบริการ
สาธารณูปโภค ค่าบรกิารสิง่อํานวยความสะดวกและบรกิารต่างๆ เหล่าน้ี ผูเ้ช่า
เป็นผูร้บัผดิชอบชาํระตรงแก่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ เอง 

ลกัษณะสิง่ก่อสรา้ง  
รปูแบบ จาํนวน 

(หน่วย) 
พืน้ทีใ่ชส้อย/หน่วย 

(ตรม.) 
บา้นเดีย่วชัน้เดยีวแบบวลิลา่ 
Type A 

 
11 

 
184 

บา้นชัน้เดยีวแบบบา้นแฝด 
Type B 

 
2 

 
165 

อะพารต์เมนต ์3 ชัน้ 3 อาคาร 
Type C ชัน้ละ 4 หน่วย รวม 
Type D ชัน้ละ 4 หน่วย รวม 
Type E ชัน้ละ 2 หน่วย รวม 

 
12 
12 
6 

 
123 
123 
165 

รวมพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้สิน้  6,296 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีก่่อสรา้งทัง้สิน้ 7,154 ตารางเมตร  
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 ทีม่า : บรษิทั ณ วนัที ่2 มนีาคม 2559 

เงนิลงทุนก่อสรา้ง คา่ใชจ้า่ยก่อนดาํเนินงาน 23.54 ลา้นบาท 
คา่ออกแบบและคา่ทีป่รกึษา 21.60 " 
คา่ระบบสาธารณูปโภค 35.31 " 
คา่ก่อสรา้ง 
บา้นเดีย่วแบบวลิล่า 11 หลงั  58.80 
บา้นแฝด 2 หลงั 9.64 
อะพารต์เมนต ์ 30 หอ้ง 137.54 
รวมคา่ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

205.98 

" 
" 
" 
" 
" 

คา่ใชจ้า่ยการขายและอื่นๆ    4.36 " 
รวมเงนิลงทุนก่อสรา้ง 290.79 " 
   
หมายเหตุ: มลูคา่เงนิลงทุนทัง้สิน้(รวมคา่ทีด่นิ) 372.00 " 
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ระยะเวลาก่อสรา้ง บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและห้องตัวอย่างในเดือน
มถุินายน 2559 ส่วนบา้นแบบวลิล่า, บา้นแฝดและอะพารต์เมนต์จะก่อสรา้งเมื่อ
ได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานราชการเรยีบรอ้ยแล้ว โดยบรษิทัต้องได้รบัความ
เหน็ชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA: Environmental 
Impact Assessment) และได้รบัอนุญาตใหก้่อสรา้งอาคารจากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบก่อน คาดว่าการก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดในโครงการจะแลว้เสรจ็
ประมาณเดอืนตุลาคม 2560 

สิง่อํานวยความสะดวก
และบรกิารต่างๆ 

สิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารต่างๆ ทีโ่ครงการฯ จะจดัหาใหแ้ก่ผูเ้ชา่วยั
เกษยีณ อาทเิชน่ 
- ไดร้บัสทิธพิเิศษสาํหรบัการเป็นสมาชกิสนามกอลฟ์โดยไมต่อ้งเสยีคา่แรกเขา้ 
- ไดร้บัราคาพรอ้มเงือ่นไขพเิศษสาํหรบัการเล่นกอลฟ์และสิง่อาํนวยความ

สะดวกอื่นๆ ในโครงการของผูจ้ะขายเมือ่เป็นสมาชกิ 
- เครือ่งมอืทางการแพทยเ์บือ้งตน้สาํหรบัดแูลผูส้งูอาย ุ 
- อุปกรณ์ออกกําลงักายสาํหรบัวยัเกษยีณ 
- จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลเพือ่ตรวจสขุภาพ รวมทัง้บรกิารทางการแพทยอ์ื่น

ใหแ้ก่ผูเ้ชา่อยา่งสมํ่าเสมอ  
- บรกิารโทรศพัทฉุ์กเฉินตลอด 24 ชัว่โมง ในกรณทีีผู่เ้ชา่ตอ้งการความชว่ยเหลอื  
- บรกิารทาํความสะอาดและซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 
นอกจากน้ี โครงการฯ จะจดัหาบรกิารอื่นๆ ตามความต้องการของผูพ้กัอาศยั 
เช่น บรกิารสอนเล่นกอลฟ์ บรกิารสอนเล่นโยคะ ทวัรท์่องเทีย่วในประเทศไทย 
การสอนทาํอาหาร การเรยีนเตน้ราํ เป็นตน้ ทัง้น้ี ผูเ้ช่าจะชาํระค่าบรกิารใหแ้ก่
ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ โดยตรง 

แผนการตลาด บรษิัทจะก่อสร้างสิง่ปลูกสร้างเพื่อพกัอาศยัรวม 43 หน่วย ตัง้อยู่ในโครงการ 
“สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” ตดิกบัสนามกอลฟ์ขนาด 9 หลุม ทุกหลงัสามารถ
เหน็ววิสนามกอลฟ์ได ้โดยบรษิทัจะจดัทาํแผนงานดา้นการตลาดกบัผูบ้รหิารทีม่ี
ประสบการณ์ตรงในการบริหารงานชุมชนผู้ใช้ชีวิตหลัง เกษียณที่ เ ป็น
ชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวยุโรปเชื้อชาติสแกนดเินเวยี ออสเตรเลยี องักฤษ 
อเมริกนั  ซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินออมสูง และประสงค์จะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุใน
ต่างประเทศ โดยมแีผนการตลาด เช่น การสรา้งหอ้งตวัอยา่งโดยใหเ้หน็ว่าทีพ่กั
อาศยัติดกบัสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม ทุกหลงัสามารถเหน็ววิสนามกอล์ฟได้
เพื่อรองรบัการเยีย่มชมโครงการฯ การจดัทาํแผน่พบัโฆษณา (Brochue) จดัทาํ
ป้ายโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ในสนามกอล์ฟ การประชาสมัพนัธ์ตามงาน
พบปะ สงัสรร งานรื่นเรงิของหมูช่าวต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะชาว
ยุโรปเชื้อชาติสแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกัน  ซึ่งเป็นลูกค้า
เป้าหมาย  การจดัทาํสื่ออเิลคโทรนิค การประชาสมัพนัธผ์่าน Website การขาย
ผา่น Agency ทัง้ในเขตหวัหนิ กรงุเทพมหานคร และต่างประเทศ เป็นตน้  
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3.6.3 โครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” ซึง่เป็นสถานทีต่ัง้โครงการ 
 
 โครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” พฒันาโดย บรษิทั ไทย นอรด์คิ พรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั ซึง่
เป็นบรษิทัรว่มทุนระหว่างชาวไทย-สวเีดน ในสดัสว่น 75.25: 24.75 ตามลําดบั การพฒันาแบ่งออกเป็น
สองสว่น บนพืน้ทีร่วม ประมาณ 1,300 ไร ่ 

 สว่นแรกของโครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” จะเป็นสนามกอลฟ์มาตรฐาน 18 หลุม พืน้ที่
ประมาณ 500 ไร ่ออกแบบโดย บรษิทั แปซฟิิก โคสท ์จาํกดั (ประเทศออสเตรเลยี) สนามกอลฟ์แบลค็
เมาทเ์ทนเป็นสนามทีไ่ดร้บัรางวลัหลายรางวลันบัตัง้แต่เปิดในปี 2550 ดว้ยลกัษณะของสนามทีม่คีวาม
หลากหลาย อกีทัง้เป็นสนามทีไ่ดร้บัรางวลัวา่เป็นสนามทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทย 3 ปีซอ้นจาก the Asia 
Pacific และยงัถูกเพิม่ชื่อใหเ้ป็นสนามแหง่แรกในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการรวมอยูใ่นรายการ the US 
Golf Digest ทีจ่ดัอนัดบัสนามกอลฟ์ทีด่ทีีส่ดุ 100 สนาม ทีต่ัง้อยูน่อกสหรฐัอเมรกิา จงึเป็นทีช่ื่นชอบใน
หมูน่กักอลฟ์ชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นสนามทีน่กักอลฟ์มอือาชพี และเหล่านกัทอ่งเทีย่วอยากจะ
มาเยีย่มเยอืน สนามกอลฟ์แหง่น้ียงัไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัรายการใหญ่ๆ หลายรายการ เชน่ 
รายการเอเชยีนทวัรแ์ละคงิสค์พั นอกจากน้ี ยงัมสีนามกอลฟ์ par-3 ทีไ่ดร้บัรางวลัเป็นหน่ึงในสนามระยะ
สัน้ทีด่ทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย ทีต่ัง้ของสนามอยูห่า่งจากตวัเมอืงหวัหนิเพยีง 10 กม. ทางทศิตะวนัตก 

 สว่นทีส่องของโครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” จะเป็นการพฒันาพืน้ทีร่อบสนามกอลฟ์ 
พืน้ทีป่ระมาณ 800 ไร ่พฒันาเป็นโซนๆ โดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็นแปลงๆ ขนาดตัง้แต่ 100 ตารางวาขึน้ไป เพื่อ
ขายหรอืใหเ้ชา่หรอืใหเ้ชา่ทีด่นิระยะยาวแก่ลกูคา้เพือ่สรา้งทีพ่กัอาศยัเอง  ปจัจุบนัโซนบา้นเดีย่วมจีาํนวน 
57 หลงั เน้ือทีด่นิ 450-600 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อย 110 - 135 ตารางเมตร ราคาขายประมาณ 15.00 
– 40.0 ลา้นบาท โซนคอนโดมเินียมพกัอาศยั 4 ชัน้ 2 อาคาร จาํนวน 76 หน่วย ขนาด 140 - 320 
ตารางเมตร ราคาประมาณ 10.90 - 26.80 ลา้นบาท  ปจัจุบนัขายหมดแลว้ สว่นโซนโฮมทาวน์ 4 ชัน้ มี
จาํนวน 8 หลงั พืน้ทีใ่ชส้อย 125 ตารางเมตร ราคาขายประมาณ 12.00 ลา้นบาท ปจัจุบนัขายไดแ้ลว้
รอ้ยละ 50 
 

ปจัจุบนั โครงการ “สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน” อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งสนามกอลฟ์ขนาด        
9 หลุม ซึง่ตามแผนงานคาดวา่จะแลว้เสรจ็ไดภ้ายในปี 2560 และการก่อสรา้งพืน้ทีค่า้ปลกีคุณภาพด ีซึง่
รวมถงึรา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายใน 2561 

 
3.7 วตัถปุระสงคแ์ละประโยชน์ของรายการ 

ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการลงทุนในโครงการฯ ไดแ้ก่ 
- เพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
- เพิม่แหล่งรายไดแ้ละกระจายความเสีย่งสูธุ่รกจิอื่น 
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- เริม่ตน้ธุรกจิทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูเ้ชา่ชาวต่างประเทศอายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปทีเ่กษยีณก่อนกาํหนด 
(Early Retire) มเีงนิออมสงูและมรีายไดจ้ากสวสัดกิารของภาครฐั และประสงคจ์ะพาํนกัในต่างประเทศใน
ระยะยาว สามารถดแูลชว่ยเหลอืตวัเองได ้สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการเป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิน้ี 
 
3.8 ข้อดี-ข้อด้อยของการทาํรายการและไม่ทาํรายการ 

  
3.8.1  ขอ้ด-ีขอ้ดอ้ยของการทาํรายการ 
ขอ้ด ี
- เพิม่รายไดแ้ละกระจายความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ จากขอ้ไดเ้ปรยีบทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติและ

จาํหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้งสาํหรบัอาคารและบา้นพกัอาศยั มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัวสัดุก่อสรา้ง เมือ่
เหน็ชอ่งทางการขยายธุรกจิทีจ่ะเป็นผูพ้ฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูอ้าวุโสซึง่เป็นการเสรมิต่อยอด
ธุรกจิทีด่าํเนินอยู ่จงึมแีผนทีจ่ะลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว เพือ่เพิม่รายไดแ้ละกาํไรจากการดาํเนินงาน
เพิม่เตมิจากธุรกจิเดมิ อกีทัง้ยงัเป็นการกระจายความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิดว้ย 

- โครงการ Senior Living เป็นโครงการพฒันาทีพ่กัอาศยัเชงิทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็นธุรกจิทีไ่ดร้บั
ผลตอบแทนสงูจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นธุรกจิเชงิทอ่งเทีย่วทีม่ตีลาดขนาดใหญ่และมอีตัรา
การเตบิโตสงู เน่ืองจากประเทศไทยเป็นจุดหมายทีช่าวต่างชาตจิาํนวนมากสนใจมาท่องเทีย่วและพกั
อาศยัระยะยาว ดว้ยเหตุผลทีว่า่ ประเทศไทยเป็นแผน่ดนิแหง่รอยยิม้ คา่ใชจ้า่ยในการใชช้วีติประจาํวนั
ไมส่งูนกั ดนิฟ้าอากาศทีแ่จม่ใส วฒันธรรมการใหเ้กยีรตผิูอ้าวุโส ไมม่กีารเกบ็ภาษรีายไดจ้ากเงนิรายได้
ทีไ่ดร้บัจากการเกษยีณของผูเ้กษยีณอายตุ่างประเทศ รวมถงึการบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูในราคาทีถ่กูเมือ่เทยีบกบัต่างประเทศ นอกจากน้ี ทีต่ัง้ของโครงการฯ เหมาะแก่การทาํ
โครงการผูอ้าวุโส เน่ืองจากมทีวิทศัน์ตดิสนามกอลฟ์ทีม่คีวามสวยงาม ปลอดโปรง่ มสีภาพแวดลอ้มและ
สิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการใชช้วีติสาํหรบัผูอ้าวุโส 

ขอ้ดอ้ย 
- ความเสีย่งจากความล่าชา้ของโครงการฯ และตน้ทุนสงูกวา่ประมาณการตามแผนงานเบือ้งตน้ 

บรษิทัคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 16 เดอืน ในกรณทีีบ่รษิทัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ก่อสรา้งนานกวา่ระยะเวลาดงักล่าว จะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนล่าชา้ นอกจากน้ี 
หากบรษิทัไมส่ามารถควบคุมตน้ทุนการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ จะสง่ผลใหผ้ลตอบแทนจาก
การลงทุนในโครงการฯ ลดลง อยา่งไรกต็าม บรษิทัมปีระสบการณ์เกีย่วเน่ืองกบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้ง อกีทัง้บรษิทัมนีโยบายวา่จา้ง
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยั จงึคาดวา่ การ
ดาํเนินงานต่างๆ จะเป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณทีก่าํหนดไว ้

- ความเสีย่งจากการไมส่ามารถใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยัไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากบรเิวณใกลเ้คยีง
ทีต่ ัง้ของโครงการฯ มผีูป้ระกอบการรายอื่นทีพ่ฒันาและเปิดขายและใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยัเชน่กนั ดงันัน้ 
บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยัไดช้า้กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ายไดห้รอืผล
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ประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม โครงการฯ ของบรษิทัมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายชดัเจนที่
มุง่เน้นผูอ้าวุโสทีพ่กัอาศยัตลอดอายขุองผูเ้ชา่ ซึง่แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื่นทีเ่น้นการพกัอาศยั
ระยะสัน้และการทอ่งเทีย่ว อกีทัง้โครงการฯ ของบรษิทัเน้นสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูอ้าวุโส 
ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายอื่นเน้นสิง่อาํนวยความสะดวกและการกฬีาทัว่ไป นอกจากน้ี ผูพ้กัอาศยัของ
ของทัง้สองโครงการสามารถใชบ้รกิารสิง่อาํนวยความสะดวกไดท้ัง้โครงการสนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน 
และโครงการ Senior Living ตามเงือ่นไขการซือ้ขายทีด่นิ จงึเป็นการเสรมิการใหบ้รกิารซึง่กนัและกนั 
ความเสีย่งจากการแขง่ขนัจงึลดลง 

- ความเสีย่งจากการเรยีกรอ้งคา่ความเสยีหาย จากกรณผีูจ้ะขายไมป่ฏบิตัแิละ/หรอืไมจ่ดัหา
และ/หรอืเสรจ็ไมท่นัตามกาํหนด สาํหรบัสิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารทีผู่จ้ะขายไดท้าํขอ้ตกลงกนัไว้
กบับรษิทั อาจทาํใหบ้รษิทัไมไ่ดร้บัชดใชค้า่ความเสยีหายตามทีเ่รยีกรอ้ง ทาํใหบ้รษิทัอาจฟ้องรอ้งต่อ
ศาลเพือ่เรยีกรอ้งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

 
3.8.2  ขอ้ด-ีขอ้ดอ้ยของการไมท่าํรายการ 
ขอ้ด ี
- ไมม่คีวามเสีย่งจากการลงทุนในโครงการ Senior Living 
ขอ้ดอ้ย 
- เสยีโอกาสในการสรา้งรายได ้เน่ืองจากโครงการสนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน เป็นชุมชน แหล่ง

ทอ่งเทีย่ว และสถานทีส่าํคญัทางการกฬีาทีม่ชีื่อเสยีงและมคีุณภาพ มชีาวต่างชาตทิัง้เอเชยี ยโุรปและ
สหรฐัอเมรกิา เดนิทางมารว่มแขง่ขนัและชมการแขง่ขนักอลฟ์ระดบัสาํคญัของโลกอยูเ่สมอ หากบรษิทัไม่
ลงทุนในโครงการฯ จะทาํใหเ้สยีโอกาสทีจ่ะเพิม่รายไดจ้ากแหล่งรายไดใ้หม ่
 
3.9 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

ความเหมาะสมของราคาสาํหรบัการเขา้ทาํรายการครัง้น้ี  ดเีอสไดพ้จิารณาการประเมนิมลูค่าทีด่นิ 
คา่ก่อสรา้ง และการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการฯ ดา้นการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
3.9.1 การประเมนิมลูคา่ทีด่นิ โดยอา้งองิรายงานการประเมนิราคาสนิทรพัยจ์ากผูป้ระเมนิอสิระ 
การพจิารณาความเป็นธรรมของราคาในการเขา้ทาํรายการซือ้ทีด่นิจากไทยนอรด์คิ ดเีอสเหน็ควร

พจิารณาจากราคาตลาดของที่ดนิที่ได้จากรายงานการประเมนิราคาของผู้ประเมนิราคาอสิระ โดยที่
บรษิทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. จาํนวน 2 ราย ประเมนิ
มูลค่าที่ดินที่บรษิัทจะซื้อ (รายละเอียดของการประเมนิมูลค่าที่ดิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของ
รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบัน้ี) ดงัน้ี 

1.  บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั ("T.A.") ไดจ้ดัทาํรายงานลงวนัที ่
16 กุมภาพนัธ ์2559 เพือ่ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประกอบการซือ้-ขาย และใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ 
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2. บรษิทั ฟาส แอนด ์ แฟร ์ แวลเูอชัน่ จาํกดั ("FFV") ไดจ้ดัทาํรายงานลงวนัที ่ 17 
กุมภาพนัธ ์ 2559 เพือ่ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ วนัที ่ 11 กุมภาพนัธ ์ 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
ทราบราคาตลาดสาํหรบัการซือ้-ขาย และใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 
สรปุผลการประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย โดย T.A. และ FFV 
 

รายการ T.A. FFV 
วนัทีป่ระเมนิ 12 กุมภาพนัธ ์2559 11 กุมภาพนัธ ์2559 
วธิกีารประเมนิ เปรยีบเทยีบราคาตลาด เปรยีบเทยีบราคาตลาด 
จาํนวนตวัอยา่งทีใ่ช ้ 4 5 
พืน้ทีต่วัอยา่งทีใ่ช ้(ตารางวา) 2,000 – 15,360 114 – 15,360 
ราคาประเมนิ 81,210,000 บาท 

หรอื 
15,000 บาทต่อตารางวา 

83,917,000 บาท 
หรอื 

15,500 บาทต่อตารางวา 
เปรยีบเทยีบกบัราคาจะซือ้จะ
ขาย 

เทา่กนั ราคาประเมนิสงูกวา่ 
ราคาทีจ่ะซือ้จะขาย 

2,707,000 บาทหรอืรอ้ยละ 3.33 
 
ดเีอสมคีวามเหน็วา่ ผูป้ระเมนิราคาทีด่นิอสิระทัง้ 2 ราย ประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิทีจ่ะซือ้จะ

ขายโดยใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม เน่ืองจากทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายเป็นทีด่นิ
วา่งเปล่าซึง่ในบรเิวณดงักล่าวมกีารเสนอขายทีด่นิวา่งเปล่าหลายแปลง เพยีงพอทีจ่ะนํามาใชว้เิคราะห์
คาํนวณหามลูคา่ทรพัยส์นิ โดย T.A. นําขอ้มลูทีด่นิวา่งเปล่ามาคาํนวณจาํนวน 4 ขอ้มลู สว่น FFV นํา
ขอ้มลูทีด่นิวา่งเปล่ามาคาํนวณจาํนวน 4 ขอ้มลู และขอ้มลูทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาํนวน 1 ขอ้มลู ทัง้น้ี 
แม ้ FFV จะนําขอ้มลูทรพัยส์นิทีม่สี ิง่ปลกูสรา้งจาํนวน 1 ขอ้มลูมาใชว้เิคราะห ์ แต่กใ็หน้ํ้าหนกัขอ้มลู
ดงักล่าวเพยีงรอ้ยละ 10 

ผูป้ระเมนิราคาทีด่นิอสิระทัง้ 2 ราย ใชว้ธิกีารใหค้ะแนนต่อปจัจยัเชงิคุณภาพแลว้ใหน้ํ้าหนกัขอ้มลู
ตลาดทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบตามมาตรฐานวชิาชพีของผูป้ระเมนิแต่ละราย สง่ผลใหร้าคาประเมนิทีด่นิทีจ่ะ
ซือ้จะขายของ T.A. เทา่กบั 81,210,000 บาท และ FFV เทา่กบั 83,917,000 บาท ซึง่สงูกวา่ราคาที่
ประเมนิโดย T.A. เทา่กบั 2,707,000 บาท หรอืรอ้ยละ 3.33 

ผลของการประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายของผูป้ระเมนิราคาอสิระทัง้สองรายไมแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญั และไดผ้ลสรปุวา่ ราคายตุธิรรมของทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายอยูร่ะหวา่ง 81.21 – 83.92 
ลา้นบาท  ดเีอสจงึเหน็วา่ ราคาทีด่นิทีบ่รษิทัจะซือ้ในราคา 81.21 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากราคาจะซือ้จะขายมมีลูคา่ไมเ่กนิราคาประเมนิยตุธิรรมทีผู่ป้ระเมนิอสิระทัง้สองรายประเมนิไว ้
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3.9.2  มลูคา่คา่ก่อสรา้ง 
บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทั คอรเ์นอรส์โตน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“CSM”) ซึง่เป็นผูช้าํนาญการประเมนิ

ราคาคา่ก่อสรา้ง และเป็นทีป่รกึษาและควบคุมงบประมาณการก่อสรา้งของโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ต่างๆ ทีม่ชีื่อเสยีงในประเทศไทย ใหป้ระเมนิคา่ระบบสาธารณูปโภคและคา่ก่อสรา้งโครงการฯ 
รายละเอยีดดงัน้ี 

 
รายการ พืน้ทีก่่อสรา้ง 

(ต.ร.ม.) 
จาํนวน 

(หลงั/อาคาร) 
ราคาต่อ ต.ร.ม. 

(บาท) 
ราคาต่อหลงั/อาคาร 

(ลา้นบาท) 
มลูคา่รวม 
(ลา้นบาท) 

ระบบสาธารณูปโภค 35.31 
บา้นเดีย่วแบบวลิล่า 184 11 29,049.54 5.34 58.80 
บา้นแฝด 165 2 29,220.20 4.82 9.64 
อะพารต์เมน้ต ์ 1,600 3 28,654.06 45.85 137.55 
รวมคา่ก่อสรา้ง * (รวมภาษมีลูคา่เพิม่) 241.30 
หมายเหตุ * :  ประเมนิโดย CSM ซึ่งก่อตัง้เมื่อปี 2544 ปจัจุบนัมทุีนจดทะเบยีน 8.00 ลา้นบาท เป็นสมาชกิของสภา

วศิวกรแห่งประเทศไทย เป็นผูช้ํานาญด้านการประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง และเป็นที่ปรกึษาและควบคุม
งบประมาณการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชีื่อเสยีงหลายประเภท เช่น คอนโดมเินียม บา้นพกั
อาศยั อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม สํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา และร้านค้า เช่น Amari 
Resident Pattaya และ AIA Capital Center เป็นตน้ 

 
คา่ก่อสรา้งของบรษิทัทีป่ระมาณการไว ้จาํนวน 241.29 ลา้นบาทนัน้  ไมส่งูกว่าราคาค่าก่อสรา้งที่

ประเมนิโดย CSM ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงความชํานาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกจิก่อสรา้ง       
ดเีอสจงึเหน็วา่ เป็นราคาคา่ก่อสรา้งทีย่อมรบัได ้

นอกจากน้ี ยงัมคีา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็ประมาณ 49.49 ลา้น
บาทโดยบรษิทัมกีารศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปี ทัง้ดา้นการตลาด รวมทัง้การสาํรวจความเหน็
ของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาพกัผอ่นในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีด่นิทีจ่ะเป็นทีต่ ัง้โครงการฯ ดา้นวศิวกรรม
และสถาปนิกเพือ่วางแผนออกแบบทีพ่กัอาศยัและสภาพแวดลอ้มในโครงการฯ ใหม้ลีกัษณะการใชง้าน
และสิง่อาํนวยความสะดวกเหมาะกบัผูอ้าวุโส ดา้นการเตรยีมความพรอ้มทางเทคนิคสาํหรบัการสรา้ง
ชุมชนผูอ้าวุโส   ดา้นกฎหมายและการบนัทกึบญัช ี   ซึง่เป็นปกตขิองการเตรยีมโครงการก่อสรา้งขนาด
ใหญ่ และมสีดัสว่นทัง้สิน้คดิเป็นรอ้ยละ 13.31 ของมลูคา่โครงการฯ ประกอบดว้ย 

- คา่ใชจ้า่ยในการโอนทีด่นิ   1.02    ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยก่อนดาํเนินงาน  23.54   ลา้นบาท 
- คา่ออกแบบและคา่ทีป่รกึษา  21.60   ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยการขายและอื่นๆ   3.34    ลา้นบาท 

ทาํใหเ้งนิลงทนุในสว่นของคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ รวม 290.79 ลา้นบาท ดเีอสจงึเหน็วา่ 
เป็นราคาคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยทีย่อมรบัได ้
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3.9.3  การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการฯ ดา้นการเงนิ 
การประเมนิความเป็นไปของโครงการฯ ดเีอสประเมนิโดยใชว้ธิมีลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด

สทุธขิองโครงการฯ (Net Present Value Approach - NPV) และคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR : Internal Rate of Return) เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของโครงการฯ (WACC : Weight Average Cost of Capital) จากการเขา้ทาํรายการครัง้น้ี โดย
แบ่งเป็น 

1. การประเมนิผลตอบแทนกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Free Cash Flow from Project) 
2. การประเมนิผลตอบแทนกระแสเงนิสดสทุธขิองการลงทุน (Free Cash Flow from Equity) 
ทัง้น้ี หากอตัราผลตอบแทนจากโครงการฯ (Project IRR) มากกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัของโครงการฯ (WACC) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) 
มากกวา่อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Ke) แสดงวา่การลงทุนน้ีสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่
บรษิทั จากนัน้จะวเิคราะหค์วามออ่นไหว (Sensitivity Analysis) เพือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงของ
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (NPV) อตัราผลตอบแทนจากโครงการฯ (IRR) หาก
รายได ้หรอื ตน้ทุนการก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 

ดเีอสไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงนิของโครงการฯ โดยอา้งองิจากประมาณการทางการเงนิที่
ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูจ้ดัทาํ และไดป้รบัปรงุสมมตฐิานบางรายการใหส้ะทอ้นถงึสภาวะตลาดและการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิโดยรวมบนหลกัการของความระมดัระวงั (Conservative) 
ทัง้น้ี ดเีอสไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 30 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาเชา่ โดย
ที ่บรษิทัใหเ้ชา่พืน้ทีพ่กัอาศยัตลอดอายผุูเ้ชา่ (Lease for life) แก่ผูเ้ชา่ทีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป และ
ประมาณวา่ ผูเ้ชา่จะมอีายโุดยเฉลีย่ 80 ปี (ทีม่า : World Health Organization)  ดงันัน้ ระยะเวลาเชา่
ของผูเ้ชา่แต่ละรายสงูสดุจะไมเ่กนิ 30 ปี ซึง่ดเีอสไดร้วมระยะเวลากอ่สรา้งโครงการฯ 16 เดอืน นบัตัง้แต่
เดอืนมถุินายน 2559 ถงึ เดอืนตุลาคม 2560 เขา้ไวใ้นชว่งระยะเวลาจดัทาํประมาณการดงักล่าวดว้ย 

การจดัทาํประมาณการนี้ตัง้อยูภ่ายใตส้มมตฐิานวา่ ธุรกจิของบรษิทัคงดาํเนินอยูต่่อเน่ืองต่อไป 
และไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั รวมทัง้เป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ใน
ปจัจุบนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงปจัจยัใดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อสมมตฐิานดงักล่าว อาจทาํใหก้าร
ประเมนิมลูคา่โครงการฯ เปลีย่นแปลงได ้ โดยสมมตุฐิานเกีย่วกบัการลงทุน กระแสเงนิสดรบั – จา่ยที่
สาํคญั มดีงัน้ี  
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ขอ้มลูสรปุของโครงการฯ 
 

รายการ รายละเอียด 
โครงการ 
Senior Living 

โครงการชุมชนทีพ่กัอาศยัรองรบัสาํหรบัผูเ้ช่าชาวต่างประเทศอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้
ไปทีเ่กษยีณก่อนกําหนด (Early Retire) มเีงนิออมสงูและมรีายไดจ้ากสวสัดกิาร
ของภาครฐั และประสงค์จะพํานักในต่างประเทศในระยะยาว สามารถดูแล
ช่วยเหลอืตวัเองได้ ตัง้อยู่ภายใน โครงการสนามกอล์ฟ แบล็คเมาท์เทน อําเภอ  
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เน้ือที ่13 - 2 - 14 ไร่ โดยบรษิทัจะจดัใหม้สีิง่ปลูก
สรา้งและสิง่อาํนวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัการใชช้วีติวยัเกษยีณ 

ลกัษณะโครงการ ก่อสรา้งบา้นเดีย่วแบบวลิล่าจาํนวน 11 หลงั บา้นแฝดจาํนวน 2 หลงั และอะพารต์
เมนต ์3 ชัน้ จาํนวน 3 อาคาร รวม 30 หอ้ง รวมทีพ่กัทัง้สิน้ 43 หน่วย 

ตลาดเป้าหมาย ชาวต่างชาติ เช่น ชาวสวีเดน ชาวออสเตรเลีย เป็นต้น ที่ต้องการใช้ชีวิตวัย
เกษยีณในประเทศไทย แต่ไมส่ามารถเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิได ้

มลูคา่โครงการ ค่าที่ดนิ 81.21 ล้านบาท ค่าก่อสรา้งและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม 290.79 ล้านบาท 
รวมมลูคา่โครงการ 372.00 ลา้นบาท 

ระยะเวลาก่อสรา้ง  16 เดอืน  
รายได ้ คา่เชา่จากการใหเ้ชา่ทีพ่กัตลอดอายขุองผูเ้ชา่(Lease for life)  
เงือ่นไขทีส่าํคญั ในขณะเชา่ 

- ผูเ้ชา่ชาํระคา่สาธารณูปโภคใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 
- ผู้เช่าชําระค่าบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้
ใหบ้รกิารนัน้ๆ 

เมือ่ผูเ้ชา่เสยีชวีติ 
- สทิธใินทรพัยส์นิที่เช่า กลบัมาเป็นของบรษิทัเพื่อใหเ้ช่าเป็นระยะเวลาการเช่า 
ตลอดอายขุองผูเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่รายใหม ่

- เมื่อบรษิทันําทรพัยส์นิใหเ้ช่าตลอดอายุของผูเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายใหมไ่ดแ้ลว้ บรษิทั
จะคนืเงนิใหแ้ก่ทายาทของผูเ้สยีชวีติตามราคาตลาดแต่ไม่เกนิค่าเช่าซึ่งผูเ้ช่าที่
เสยีชวีติไดช้ําระไว ้หกัดว้ยค่าบํารุงรกัษาตามทีต่กลงกนั และค่าการตลาดรอ้ย
ละ 3 ของคา่เชา่ทีผู่เ้สยีชวีติไดช้าํระไว ้

เมือ่ผูเ้ชา่ยกเลกิสญัญา 
- สทิธใินทรพัยส์นิที่เช่า กลบัมาเป็นของบรษิทัเพื่อใหเ้ช่าเป็นระยะเวลาการเช่า
ตลอดอายขุองผูเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่รายใหม ่

- เมื่อบรษิทันําทรพัยส์นิใหเ้ช่าตลอดอายุของผูเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายใหมไ่ดแ้ลว้ บรษิทั
จะคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเดมิตามราคาตลาดแต่ไม่เกนิค่าเช่าซึง่ผูเ้ช่าเดมิไดช้ําระไว ้
หกัดว้ยค่าบํารุงรกัษาตามทีต่กลงกนั และค่าการตลาดรอ้ยละ 3 ของค่าเช่าทีผู่้
เชา่เดมิไดช้าํระไว ้
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สมมตุฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการจดัทาํประมาณการทางการเงนิ 
1. กระแสเงนิสดรบั 
โครงการฯ มกีระแสเงนิสดรบัเป็นค่าเช่าจากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิตลอดอายุของผูเ้ช่า ซึ่งสามารถ

จดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ ณ สาํนกังานทีด่นิไดเ้ป็นระยะเวลาตลอดอายขุองผูเ้ชา่ 
 
ทีพ่กัอาศยั พืน้ทีต่่อยนิูต 

(ต.ร.ม.) 
ราคาสทิธกิารเชา่

ระยะยาว 
(บาทต่อ ต.ร.ม.) 

ราคาสทิธกิารเชา่
ระยะยาว 

(บาทต่อหน่วย) 

จาํนวนหน่วย 

บา้นเดีย่วแบบวลิล่า (A) 184 75,250.00 13,846,000.00 11 
บา้นแฝด              (B) 165 62,936.36 10,384,500.00 2 
อะพารต์เมนตแ์บบ   (C) 123 70,355.69 8,653,750.00 12 
อะพารต์เมนตแ์บบ   (D) 123 70,355.69 8,653,750.00 12 
อะพารต์เมนตแ์บบ   (E) 165 83,915.50 13,846,000.00 6 

รวม 43 
 

ทัง้น้ี กําหนดใหโ้ครงการฯสามารถขายสทิธกิารเช่าระยะยาวไดท้ัง้หมดภายหลงัการก่อสรา้งเสรจ็ 
โดยกําหนดใหโ้ครงการฯสามารถขายและไดร้บัชําระเงนิค่าสทิธกิารเช่าระยะยาวทัง้หมดไดภ้ายใน 3 ปี 
นับจากเริม่โครงการฯ โดยประมาณการรายไดใ้นปีที่ 2 เป็นรอ้ยละ 66.67 ของรายไดร้วมจากการขาย 
และในปีที่ 3 เป็นรอ้ยละ 33.33 ของรายไดร้วมจากการขาย ทัง้น้ีความเป็นไปไดใ้นการขายและไดร้บั
ชาํระเงนิค่าสทิธกิารเช่าระยะยาวทัง้หมดไดภ้ายใน 3 ปี นบัจากเริม่โครงการฯ เป็นราคาทีผู่บ้รหิารของ
บรษิทักําหนดจากแบบสาํรวจความคดิเหน็ชาวต่างชาตทิีพ่กัอาศยัในโครงการทีม่ฐีานลูกคา้คลา้ยกนัใน
อําเภอหวัหนิ  และเป็นราคาทีต่ํ่ากว่าราคาขายทีพ่กัอาศยัในบรเิวณเดยีวกนั (ขอ้มูลราคาทีพ่กัอาศยัใน
โครงการสนามกอล์ฟ แบลค็เมาทเ์ทน ในขอ้ 3.6.3 โครงการ “สนามกอล์ฟ แบลค็เมาทเ์ทน” ซึง่เป็น
สถานทีต่ัง้โครงการ) ทําเลทีต่ ัง้ของโครงการฯอยู่ในโครงการสนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน และตดิสนาม
กอลฟ์ ทุกหลงัสามารถเหน็ววิสนามกอลฟ์ ซึง่เป็นจุดขายของโครงการฯอยา่งหน่ึง นอกจากน้ีจุดขายอกี
อยา่งของโครงการฯคอื เมื่อผูเ้ช่าเสยีชวีติลงหรอืประสงคจ์ะยกเลกิสญัญาเช่าระยะยาว บรษิทัจะนําทีพ่กั
อาศยัใหผู้เ้ช่ารายใหม่เชา่ตลอดอายุของผูเ้ช่าในราคาตลาดขณะนัน้ โดยจะคนืเงนิค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าราย
เดมิเท่ากบัราคาตลาดขณะนัน้แต่ไม่เกนิค่าเช่าทีผู่เ้ช่ารายเดมิชําระไวห้กัดว้ยค่าใชจ้่าย ซึง่ทําใหผู้เ้ช่าที่
ประสงคจ์ะเดนิทางกลบัประเทศบา้นเกดิสามารถไดร้บัเงนิสาํหรบัดาํรงชวีติต่อไปได ้ทาํใหบ้รษิทัมัน่ใจว่า
โครงการฯสามารถขายสิทธิการเช่าระยะยาวได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากเริ่มโครงการฯ 
นอกจากน้ีหากราคาตลาดขณะนัน้มมีูลค่าสูงขึน้กจ็ะทําใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิมากขึน้ อย่างไรกต็าม ดเีอส 
ไม่ไดป้ระมาณมูลค่าดงักล่าวเพื่อนํามาคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน เน่ืองจากมคีวามไม่แน่นอน
และกาํหนดให ้บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากคา่เชา่ตลอดอายขุองผูเ้ชา่โดยวธิเีสน้ตรง 30 ปี 
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2.  กระแสเงนิสดจา่ย 
2.1  กําหนดให้ต้นทุนของโครงการประกอบด้วย ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยและระบบ

สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  และกาํหนดระยะเวลาของสาํหรบัการลงทุน สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
          หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ทีด่นิ 13-2-14 ไร่ๆ  ละ 6.00 ลา้นบาท 
รวมคา่ธรรมเนียมการโอนทีด่นิ 1.02 ลา้นบาท 

82.23 82.23 - 

คา่ก่อสรา้ง * รวม 43 หน่วย 
รวมพืน้ที ่7,154 ตารางเมตร คา่ก่อสรา้ง 28,795 บาทต่อตารางเมตร 

205.99 171.61 34.38 

คา่ระบบสาธารณูปโภค *  35.31 26.48 8.83 
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ คา่ออกแบบ คา่ขออนุญาต และคา่ทีป่รกึษา 48.47 41.49 6.98 
   รวมตน้ทุน 372.00 321.81 50.19 
หมายเหตุ * ประมาณการโดย CSM 
 

2.2  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยการตลาดรอ้ยละ 3.00 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าตลอด
อายขุองผูเ้ชา่ คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานระหวา่งก่อสรา้งรวม 1.20 ลา้นบาท คา่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่ารอ้ยละ 
1.10 โดยบรษิทัและผูเ้ช่าชําระฝา่ยละเท่าๆ กนั ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลรอ้ยละ 20.00 ของกําไรสุทธ ิโดย
คาํนวณจากรายไดอ้ตัรารอ้ยละ 3.33 ต่อปี และกาํหนดใหบ้รษิทัหกัคา่เสือ่มราคารอ้ยละ 5.00 ต่อปี 

 
2.3  กําหนดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลรอ้ยละ 20.00 ของกําไรสุทธกิ่อนหกัภาษีเงนิได้ ทัง้น้ีใน

การคาํนวณภาษเีงนิได ้กาํหนดใหร้ายไดค้าํนวณจากคา่สทิธกิารเชา่ระยะยาวทีท่ยอยรบัรูเ้ป็นรายไดร้อ้ย
ละ 3.33 ต่อปี และค่าใชจ้่ายไดแ้ก่ค่าเสื่อมราคาโดยกําหนดใหค้ดิค่าเสื่อมราคาของสิง่ปลูกสรา้งรอ้ยละ 
5.00 ต่อปี  

 
2.4 แหล่งเงนิทุนของโครงการ 
เงนิทุนของโครงการมทีีม่าจาก 3 แหล่ง ดงัน้ี 
 

รายการ ล้านบาท 
1. หุน้กู ้* รวมถงึวงเงนิตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะยสัน้ 

อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.64  ทัง้น้ี ประมาณจากดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยสําหรบังบการเงนิ
ของบรษิทัประจาํปี 2558 

 
 

64.52 
2. เงนิกูย้มืจากธนาคาร 
   ระยะเวลา 3 ปี อตัราดอกเบีย้MLR-1.25 หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 6.80-1.25 = 5.55 

 
150.00 

3. เงนิจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น * 
หุน้สามญั 314,978,694 หุน้ ราคาขายหุน้ละ 0.50 บาท  

 
157.48 

รวมเงนิ 372.00 
หมายเหตุ * : ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัที ่28 เมษายน 2559 น้ี 
  
 กาํหนดใหบ้รษิทัเรยีกชาํระเงนิเพิม่ทุนภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2559  
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2.5 ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) 
ดเีอส ใชต้น้ทนุทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC : Weighted Average Cost of Capital) 

ของโครงการฯ ซึง่ WACC คาํนวณจาก 
 
WACC =  Ke x [E/(D+E)]+ Kd x [D/(D+E)] x (1-T) 

 
โดยอตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Ke) ประเมนิจากแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
Ke  =  Rf + β x (Rm-Rf) 
 
Rf  =  อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่ง (Risk Free Rate) อา้งองิจากอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี เทา่กบัรอ้ยละ 3.22 ต่อปี 
(ทีม่า : http://www.thaibma.or.th/PriceYield.html ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์
2559) 

β =  ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุน้ BSM 3 ปี ยอ้นหลงัเทยีบกบั
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เทา่กบั 0.96 
(ทีม่า : หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2559) 

Rm =  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเฉลีย่ยอ้นหลงั 30 ปี
เทา่กบัรอ้ยละ 13.60 
(ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2559) 

 
จากการคาํนวณอตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้หรอื Ke เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 
 
การคาํนวณหาตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC : Weighted Average Cost of 

Capital) ของโครงการฯ โดยมสีตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
Ke  =  อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 
Kd =  อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 6.18 
   (อา้งองิจาก เงนิกูข้องโครงการฯ) 
T  = อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเทา่กบัรอ้ยละ 20.00 
D/(D+E) = เงนิกูย้มื /เงนิทุนจากสว่นขอผูถ้อืหุน้ + เงนิกูย้มื 
E/(D+E) =  เงนิทุนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ /เงนิทุนจากสว่นขอผูถ้อืหุน้ + เงนิกูย้มื 
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ทัง้น้ี เน่ืองจากการใชเ้งนิทนุในแต่ละปีมสีดัสว่นไมเ่ทา่กนั การคาํนวณหา WACC จะเทา่กบั 
 

 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 - 30 
แหล่งเงนิทุน จาํนวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 
ตน้ทุน

(รอ้ยละ) 
จาํนวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

ตน้ทุน
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

ตน้ทุน
(รอ้ยละ) 

เงนิกูย้มื 169.08 4.94* 157.48 4.94* -  
เงนิทุนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ 157.48 13.18 214.52 13.18 157.48 13.18 

รวม 326.59 8.91 372.00 8.43 157.48 13.18 
หมายเหตุ * หลงัหกัภาษรีอ้ยละ 20 

 
3. ประมาณการกระแสเงนิสดสทุธ ิ
ดเีอสไดป้ระมาณการกระแสเงนิสดสทุธโิดยใชส้มมตุฐิานขา้งตน้เพือ่คาํนวณหา 
-  มลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิ (NPV : Net Present Value) เป็นการหามลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด

สทุธขิองโครงการฯ หรอืเงนิลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่เทา่กบัมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดรบั (Cash 
Inflows) หกัดว้ยมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจา่ย (Cash Outflows) โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่
ถ่วงน้ําหนกั (WACC) เป็นอตัราคดิลด 

-  อตัราผลตอบแทนจากโครงการฯ (Project IRR) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Equity 
IRR) เป็นการหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR :Internal Rate of Return) และคดิลดใหค้า่ NPV 
ของโครงการฯ หรอืการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่เป็นศนูย ์

-  จุดคุม้ทุน (Break-even Point) เป็นการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนของการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ 
เพือ่พจิารณาวา่บรษิทัจะตอ้งใหเ้ชา่พืน้ทีพ่กัอาศยัตลอดอายขุองผูเ้ชา่แก่ลกูคา้ประมาณรอ้ยละเทา่ใด 
เพือ่ใหม้รีายไดเ้ทา่กบัเงนิลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยคาํนวณจากกระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดร้บัสะสม 
 

3.1  ประมาณการกระแสเงนิสดของโครงการฯ 
สรปุประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ 
          หน่วย : ลา้นบาท 

กระแสเงินสด ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 - 30 
กระแสเงนิสดรบั     
- คา่สทิธกิารเชา่ระยะยาว - 309.23 154.61 - 
รวมกระแสเงนิสดรบั - 309.23 154.61 - 
     
กระแสเงนิสดจา่ย     
- คา่ทีด่นิ 82.23 - - - 
- คา่ก่อสรา้ง 171.61 34.38 - - 
- คา่สาธารณูปโภค 26.48 8.83 - - 
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กระแสเงินสด ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 - 30 
- คา่ทีป่รกึษาการก่อสรา้งและคา่วชิาชพี 41.49 6.98 - - 
- คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 2.40 11.28 5.49 - 
- ดอกเบีย้จา่ย 2.35 8.20 - - 
- ภาษเีงนิได ้ - - - 32.07 
รวมกระแสเงนิสดจา่ย 326.56 69.67 5.49 32.07 
     
กระแสเงนิสดสทุธ ิ -326.56 239.56 149.12 -32.07 
 

สรปุผลการคาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ ดงัน้ี 
 

รายการ จาํนวน เทียบกบั หน่วย 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ 
(Net Present Value from Project)  

14.53  
> 0 

 
ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากโครงการฯ 
(Project IRR)  

 
15.80 

 
>8.43-13.18 

(WACC) 

 
% 

 
จากการประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Free Cash Flow from Project) จะได้

มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Project NPV) เทา่กบั 14.53 ลา้นบาท ซึง่มคีา่เป็น
บวกหมายถงึ มมีลูคา่เพิม่และไดค้า่อตัราผลตอบแทนจากโครงการฯ (Project IRR) เทา่กบัรอ้ยละ 15.80 
ซึง่สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ (WACC) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 8.43-13.18 และ
มจุีดคุม้ทุนของโครงการฯ (Break-even Point) เทา่กบัรอ้ยละ 83 ของมลูคา่ขาย 

 
สรปุผลการคาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิองการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
 

รายการ จาํนวน เทียบกบั หน่วย 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองการลงทุน
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Net Present Value from Equity)  

 
 

16.27 

 
 

> 0 

 
 

ลา้นบาท 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Equity IRR)  

 
21.25 

 
>13.18(Ke) 

 
% 

 
จากการประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิองการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Free Cash Flow from 

Equity) จะไดม้ลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity NPV) เทา่กบั 
16.27 ลา้นบาท ซึง่มคีา่เป็นบวกหมายถงึมมีลูคา่เพิม่ และไดค้า่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสว่นของ 
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ผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) เทา่กบัรอ้ยละ 21.25 ซึง่สงูกวา่อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Ke) 
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 และมจุีดคุม้ทุนของการลงทุนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Break-even Point) เทา่กบัรอ้ย
ละ 85 ของมลูคา่ขาย 
 

จากการคํานวณเพื่อหาผลตอบแทนของโครงการฯ และผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนของผูถ้อื
หุน้โดยวธิดีงักล่าวขา้งต้น  ดเีอสมคีวามเหน็ว่า การลงทุนซื้อทีด่นิดงักล่าวเพื่อดําเนินโครงการ Senior 
Living ของบรษิทัมคีวามเป็นไปได ้มคีวามสมเหตุสมผลในการลงทุน และสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่
บรษิทัได ้
 

3.3  การวเิคราะหค์า่ความไว (Sensitivity Analysis) จากกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ 
ดเีอสไดว้เิคราะหค์า่ความไว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธขิอง

โครงการฯ จากผลกระทบการเปลีย่นแปลงของปจัจยัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวเทยีบกบั
กรณปีกต ิ(Base Case) โดยวเิคราะหค์า่ความไว 2 กรณ ีดงัน้ี 
กรณ ี1 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวเป็น 4 ปี จากกรณ ีBase Case ทีก่าํหนดใหม้ี

การขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวภายใน 3 ปี โดยกาํหนดใหปี้ที ่ 2 สามารถขายสทิธกิารเชา่
ระยะยาวไดร้อ้ยละ 50 ของรายไดร้วม และในปีที ่3-4 สามารถขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวได้
รอ้ยละ 25 ของรายไดร้วมต่อปี  

กรณ ี2 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวเป็น 5 ปี จากกรณ ีBase Case ทีก่าํหนดใหม้ี
การขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวภายใน 3 ปี โดยกาํหนดใหปี้ที ่ 2 สามารถขายสทิธกิารเชา่
ระยะยาวไดร้อ้ยละ 50 ของรายไดร้วม และในปีที ่3-5 สามารถขายสทิธกิารเชา่ระยะยาวได้
รอ้ยละ 16.67 ของรายไดร้วมต่อปี  

  
ผลการวเิคราะหค์า่ความไว (Sensitivity Analysis) 
 

กรณี รายการ (NPV) ล้านบาท IRR (%) 
กรณปีกต ิ ประมาณการตามสมมตฐิานทีก่าํหนด 14.53 15.80 
กรณทีี ่1 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาว 4 ปี -6.44 11.40 
กรณทีี ่2 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาว 5 ปี -14.73 9.76 
 

จากการวเิคราะหค์า่ความไว (Sensitivity Analysis) ขา้งตน้ กรณทีี ่1 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธิ
การเชา่ระยะยาวเป็น 4 ปี จากกรณ ี Base Case จะมผีลตอบแทนการลงทุนรอ้ยละ 11.40 แต่หากเป็น
กรณทีี ่ 2 ปรบัระยะเวลาการขายสทิธกิารเชา่ระยะยาว 5 ปีจะมผีลตอบแทนการลงทุนรอ้ยละ 9.76 โดย
โครงการฯ มมีลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิสาํหรบักรณทีี ่ 1 เทา่กบั -6.44 ลา้นบาทและกรณทีี ่ 2 
เทา่กบั -14.73 ลา้นบาท ซึง่ตํ่ากวา่มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธกิรณ ี Base Case มมีลูคา่
ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธจิากกรณ ีBase Case เทา่กบั 14.53  ลา้นบาท 
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อยา่งไรกต็าม ดเีอส ไดพ้จิารณาถงึความเป็นไปไดแ้ต่ละกรณขีา้งตน้ และไดป้ระมาณรอ้ยละของ
ความเป็นไปไดข้องแต่ละกรณ ี แลว้ใชร้อ้ยละของความเป็นไปได ้ คณูดว้ย มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิ
สดสทุธ ิซึง่สามารถสรปุผลไดด้งัน้ี 

 
กรณี NPV 

(ล้านบาท) 
ความเป็นไปได้ 

(ร้อยละ ) 
(NPV) หลงัถ่วงน้ําหนัก
ด้วยระดบัความเช่ือมัน่ 

( ล้านบาท) 
กรณปีกต ิ 14.53 50 7.26 
กรณทีี ่1 -6.44 30 -1.93 
กรณทีี ่2 -14.73 20 -2.95 
   2.38 

 
ทัง้น้ีจากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ เมือ่รวมผลคณูระหวา่งมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ

และรอ้ยละของความเป็นไปไดใ้นแต่ละกรณ ี ผลรวมของมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดร้บัจะ
เทา่กบั 2.38 ลา้นบาท ซึง่แสดงวา่โครงการ Senior Living สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่บรษิทั   

อยา่งไรกต็าม รอ้ยละของความเป็นไปไดใ้นแต่ละกรณทีีด่เีอสไดป้ระมาณไวน้ัน้ ตัง้อยูภ่ายใต้
สมมตฐิานวา่ ธุรกจิของบรษิทัคงดาํเนินอยูต่่อเน่ืองต่อไป ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั และ
เป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปจัจุบนั รวมทัง้บรษิทัทาํการตลาด ระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง และขอ้มลูอื่นๆ ทีบ่รษิทัไดใ้หไ้วก้บัดเีอส  หากมกีารเปลีย่นแปลงปจัจยัใดๆ ขา้งตน้ อาจมี
ผลกระทบต่อสมมตฐิานความเป็นไปไดข้องการขายดงักล่าว  

 
สรปุความเหน็ของดีเอสต่อการลงทุนในโครงการ Senior Living 
จากการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการฯ จะไดม้ลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด

สทุธขิองโครงการฯ (NPV) เทา่กบั 14.53 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัจากโครงการฯ 
(IRR) รอ้ยละ 15.80 ต่อปี ซึง่สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ (WACC) ทีม่ี
คา่เทา่กบัรอ้ยละ 8.43-13.18 ต่อปี อกีทัง้ยงัสงูกวา่อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซึง่
เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 และสงูกวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการฯ ซึง่เทา่กบัรอ้ย
ละ 7.64 จงึสรปุไดว้า่ โครงการ Senior Living สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่บรษิทั  ดงันัน้ ดเีอสเหน็วา่ 
หากบรษิทัสามารถดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้ โครงการ Senior Living มคีวาม
เป็นไปไดแ้ละเป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใน
ระยะยาว 
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 จากการวเิคราะหแ์ละพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นรายงานขา้งตน้  ดเีอส ในฐานะ
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มคีวามเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นการเขา้ลงทุน
โครงการ Senior Living ของบรษิทั ซึง่จะเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เพือ่ขอมติ
อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ดงัน้ี 
 
 1)  ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 

เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิและมแีผนจะขยายการลงทนุในธุรกจิพฒันาทีพ่กัอาศยัให้
เชา่ตลอดอายขุองผูเ้ชา่สาํหรบัผูอ้าวุโสในโครงการฯ ซึง่ตัง้อยูภ่ายในโครงการสนามกอลฟ์ แบลค็เมาท์
เทน ตําบลหนิเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ มลูคา่โครงการฯ ประมาณ 372.00 ลา้น
บาท เป็นเงนิลงทุนประมาณ 157.48 ลา้นบาท เงนิกูย้มืจากธนาคาร 150.00 ลา้นบาทและสว่นทีเ่หลอืใช้
เงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการประเภทตัว๋แลกเงนิหรอืหุน้กูอ้กีจาํนวน 64.52 ลา้นบาท เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
และแหล่งรายไดใ้หมใ่หแ้ก่บรษิทัและเป็นการกระจายความเสีย่งไปสูธุ่รกจิอื่นทีม่ศีกัยภาพสงู ทัง้น้ี เป็น
การต่อยอดธุรกจิของบรษิทัทีม่คีวามชาํนาญในดา้นวสัดุก่อสรา้ง จากเดมิทีเ่ป็นผูผ้ลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑว์สัดุก่อสรา้งใหเ้ขา้สูธุ่รกจิพฒันาทีพ่กัอาศยั นอกจากน้ี ทีต่ัง้ของโครงการฯ มพีืน้ทีต่่อเน่ืองกบั
สนามกอลฟ์ภายในโครงการสนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน ทีม่สีิง่แวดลอ้มและทวิทศัน์สวยงาม รวมถงึสิง่
อาํนวยความสะดวกเอือ้อาํนวยต่อการพกัอาศยัของผูอ้าวุโส อกีทัง้เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและเป็นสถานที่
เล่นหรอืจดัการแขง่ขนักฬีากอลฟ์ทีม่ชีื่อเสยีง จงึเป็นโอกาสทีจ่ะเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัจากการเป็น
ผูป้ระกอบการพฒันาทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูใ้ชช้วีติวยัเกษยีณ ซึง่สามารถดาํเนินชวีติไดด้ว้ยตนเอง ซึง่
บรษิทัคาดวา่ จะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการดาํเนินงานและผลตอบแทนทีส่งูขึน้แก่ผูถ้อื
หุน้ในระยะยาว 

 
2)  ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

 
ทีด่นิทีบ่รษิทัจะซือ้มมีลูคา่ไมเ่กนิราคาประเมนิยตุธิรรมทีผู่ป้ระเมนิอสิระสองรายประเมนิไวท้ีร่าคา 

81.21 – 83.92 ลา้นบาท  ดเีอสจงึเหน็วา่ ราคาทีด่นิทีบ่รษิทัจะซือ้ในราคา 81.21 ลา้นบาท เป็นราคาที่
เหมาะสม เน่ืองจากราคาจะซือ้จะขายมมีลูคา่ไมเ่กนิราคาประเมนิยตุธิรรมทีผู่ป้ระเมนิอสิระทัง้สองราย
ประเมนิไว ้  สว่นคา่ก่อสรา้งจาํนวน 241.30 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัใชอ้า้งองินัน้ไมส่งูกวา่ราคาคา่ก่อสรา้งที่
ประเมนิโดย บรษิทั คอรเ์นอรส์โตน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่คีวามชาํนาญ  มชีื่อเสยีงและ
ประสบการณ์ยาวนานในธุรกจิก่อสรา้ง  ดเีอสจงึเหน็วา่เป็นราคาคา่ก่อสรา้งทีย่อมรบัได ้

 

ส่วนท่ี 4 : สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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นอกจากน้ี ยงัมคีา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหโ้ครงการฯ สาํเรจ็ประมาณ 49.49 ลา้น
บาทซึง่เป็นปกตขิองการเตรยีมโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ และมสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 13.31 ของ
มลูคา่ของโครงการฯ ทาํใหเ้งนิลงทุนในสว่นของคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ รวมเป็น 290.79 ลา้น
บาท  ดเีอสจงึเหน็วา่ เป็นราคาคา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยทีย่อมรบัได ้

 
จากการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการฯ จะไดม้ลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแส

เงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (NPV) เทา่กบั 14.53 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัจาก
โครงการฯ (IRR) รอ้ยละ 15.80 ต่อปี ซึง่สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงการฯ 
(WACC) ทีม่คีา่เทา่กบัรอ้ยละ 8.43-13.18 ต่อปี อกีทัง้ยงัสงูกวา่อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั (Ke) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 13.18 และสงูกวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการฯ 
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 7.64 จงึสรปุไดว้า่ โครงการ Senior Living สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บับรษิทั 

 
 ทัง้น้ี เงือ่นไขและขอ้กาํหนดในสญัญาจะซือ้จะขายเป็นเงือ่นไขทางการคา้ปกตขิองการซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทัว่ไปและไมท่าํใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์แต่อยา่งใด 
 
 3)  สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 
 จากการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ดีเอสมีความเหน็ว่า การลงทุน
โครงการ Senior Living มีความสมเหตสุมผลและเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ดงันัน้ ผูถ้ือหุ้นควรลง
มติอนุมติัการเข้าทาํรายการดงักล่าว 
  
 บรษิทั ดเีอส พรเูดนเชยีล แมเนจเมนท ์ จาํกดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทั ขอ
รบัรองวา่ไดท้าํหน้าทีศ่กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวชิาชพีและได้
ใหเ้หตุผลบนพืน้ฐานของขอ้มลูและการวเิคราะหอ์ยา่งเทีย่งธรรมโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ราย
ยอ่ยของบรษิทัเป็นสาํคญั 
  

ทัง้น้ี การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนุมตัสิาํหรบัการทาํรายการในครัง้น้ีอยูใ่นดุลยพ์นิิจของผูถ้อืหุน้
ของบริษัทเป็นสําคญัซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผลข้อดีข้อด้อยปจัจยัความเสี่ยง
ขอ้จํากดัและความเหน็ในประเดน็พจิารณาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการดงักล่าวที่แนบมา
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมตเิพือ่พจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  
 
 
 (นายวชิติ เจรญิศกัดิข์จร) 
 ผูค้วบคุมการปฏบิตังิาน 
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ข้อมลูทัว่ไปบริษทั บิวเดอรส์มารท์ จาํกดั (มหาชน) 
 
1. ประวติัความเป็นมา 

 
บรษิทัเริม่ดําเนินธุรกจิในปี 2544 โดยเริม่ต้นจากการจําหน่ายผลติภณัฑเ์พยีง 2 กลุ่มผลติภณัฑ ์

ไดแ้ก่ ระบบกัน้หอ้งอลูมเินียมยีห่อ้ Alloy และเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ไทยผลติภณัฑ์
ยบิซัม่ จํากดั (มหาชน) โดยมีทีมงานพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มดีีไซน์สวยงามโดดเด่นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างด ีจนทําใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัได้รบัการตอบรบัเป็น
อย่างดจีากทัง้ผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา รวมถงึเจา้ของโครงการ  ผลติภณัฑข์องบรษิทัถูกนําไปใชใ้นงาน
ตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พกัอาศยั อาคารสํานักงาน รสีอร์ทชัน้นําหลายโครงการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ธุรกจิของบรษิทัมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2551 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2558 
 
(1) บรษิทั บวิเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) 

 
ดา้นการเงนิและการลงทุนของบรษิทั 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 113.99 ลา้น

บาท เป็น 142.49 ล้านบาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล และรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดง
สทิธิท์ีจ่ะซือ้หุน้สามญั ทัง้สว่นของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1 ซึง่ในระหว่างปี มผีูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 
BSM-W1 จาํนวน 4ครัง้ ทาํใหม้หีุน้สามญัเพิม่ขึน้จาํนวน 97,015,342 หุน้ คดิเป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจาํนวน 
9.70 ลา้นบาท นอกจากน้ี พนกังานของบรษิทัมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ BSM-ESOP1 ทาํใหม้หีุน้สามญั
เพิม่ขึน้อกีจาํนวน 11,750,000 หุน้ คดิเป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจาํนวน 1.88 ลา้นบาท รวมเงนิสดรบัทัง้สิน้จาก
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจากใบสาํคญัแสดงสทิธิท์ีจ่ะซือ้หุน้สามญั ทัง้สิน้เทา่กบั 11.58 ลา้นบาท 

 
บรษิัทได้ตดัสนิใจหยุดดําเนินกิจการบรษิัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรคัชัน่ซิสเต็ม จํากดั

ประเทศอนิเดยี ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย เน่ืองจากบรษิัทได้เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยจดัจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียโดยตรง ได้แก่ ALLOY 
WAREHOUSE AND INTERIORS LLP ซึง่จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละสต๊อกสนิคา้ใหก้บับรษิทั 
จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งมบีรษิทัยอ่ยในประเทศอนิเดยีอกีต่อไป 
 

 

เอกสารแนบ 1 
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(2) บรษิทั ดแีอนดด์บับลวิ (เอเชยี) จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย) 
 
ดา้นธุรกจิของบรษิทั 
บรษิทัมแีผนทีจ่ะออกผลติภณัฑท์ีส่ามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดม้ากขึน้ โดยไดจ้ดทะเบยีนการคา้

สนิคา้เพิม่ 2 ตราสนิคา้ ไดแ้ก่  
- “BETTER VIEW” เป็นแบรนดข์องสนิคา้ประเภทประตู-หน้าต่างสาํเรจ็รูป ซึง่ลูกคา้

สามารถซื้อและนําไปติดตัง้ได้เอง โดยมแีผนที่จะจดัจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายทัว่
ประเทศ 

- “VISTALITE” เป็นแบรนดผ์ลติภณัฑป์ระต-ูหน้าต่างสาํหรบัทีอ่ยูอ่าศยัทีต่อ้งการชอ่งเปิด
ขนาดใหญ่มาก 
 

ในปี 2559 บรษิทัยงัไดเ้ตรยีมทีจ่ะออกสนิคา้สาํหรบัคอนโดมเินียมในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญัในอดีต 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มคีวามเป็นมาและพฒันาการทีส่าํคญันบัตัง้แต่ชว่งเตรยีมการเขา้เป็นบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ดงัน้ี 
 
ปี2550 : - เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 47.00 ลา้นบาท จงึทาํใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีน

ชาํระเตม็มลูคา่เพิม่ขึน้เป็น 50.00 ลา้นบาท และไดเ้ปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่
ตราไวจ้าก 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาท) เป็น 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 25.00 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จํานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรไว้สําหรบั
การเสนอขายใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ทําใหบ้รษิทัมทีุนจด
ทะเบยีนเพิม่ขึน้เป็น 75.00 ลา้นบาท 

- ดําเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั โดยเปลี่ยนชื่อบรษิทัจาก 
“บรษิทั บวิเดอสมารท์ดสิทรบีวิชัน่ เซนเตอร ์จํากดั” เป็น “บรษิทั บวิเดอ
สมารท์ จาํกดั (มหาชน)” และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
ใชช้ื่อยอ่หลกัทรพัยว์า่ “BSM” เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2551 

ปี 2553 : - ขยายธุรกิจโดยการจดัตัง้บรษิัทย่อย ชื่อ “บรษิัท อินสตอลไดเรค จํากดั” 
ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบังานติดตัง้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัโดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ100 

- ขยายธุรกิจโดยการจัดตัง้บริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอน
สตรคัชัน่ซสิเตม็ จํากดั” จดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
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5.00 ลา้นรปีูอนิเดยี เพื่อดําเนินธุรกจิตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ของ BSM ใน
ประเทศอนิเดยีโดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ100 

ปี 2555 : - บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือ 
“BSM-W1” จํานวน 75.00 ลา้นหน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัส่วนโดยไม่คดิมูลค่า กําหนดอตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 1 ใบสําคญั
แสดงสทิธ ิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ0.50 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้
มกีารปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธฯิ) ทัง้น้ีกําหนดใชส้ทิธไิดทุ้กวนัทํา
การสุดท้ายของไตรมาสจนกว่าจะครบกําหนดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิฯ
บรษิทัไดนํ้า BSM-W1 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื่อ
วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556 

- บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 ให้แก่
กรรมการและพนักงาน หรอื “BSM-ESOP1” จาํนวน 3.00 ลา้นหน่วย โดย
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นรว่มทาํ
ให้ธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเน่ือง กําหนดอตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ  
1 ใบสําคญัแสดงสทิธ ิซื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ1.00 บาทต่อ
หุน้ (ยกเวน้มกีารปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ) ทัง้น้ีกําหนดใชส้ทิธไิด้
ครัง้เดยีวในวนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 

- เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 114.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จํานวน 78.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธขิอง BSM-W1 และ BSM-ESOP1 

ปี 2556 : - ขยายธุรกจิโดยการจดัตัง้บรษิทัย่อย ชื่อ “บรษิทั ดแีอนดด์บับลวิ (เอเชยี) 
จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30.00 ลา้นบาท เพื่อดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัระบบ
ประตูและหน้าต่างอลูมเินียมคุณภาพสูง “Fletcher” โดยบรษิทัถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 

ปี 2557  - บรษิทัมกีารลดทุนจดทะเบยีนโดยตดัหุน้สามญัจาํนวน 20 หุน้ ซึง่เป็นสว่น
จดัสรรไวร้องรบั BSM-W1 แต่มกีารจดัสรร BSM-W1 ไมห่มดทัง้จาํนวน 
สง่ผลใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีน 113.99 ลา้นบาท และมกีารแปลงมลูคา่หุน้
ทีต่ราไวจ้าก 0.50 บาท เป็น 0.10 บาท สง่ผลใหบ้รษิทัมจีาํนวนหุน้เพิม่ขึน้ 
จากเดมิ 227.99 ลา้นหุน้ เป็น 1,139.99 ลา้นหุน้ 

- บรษิทัมกีารเพิม่ทุนชาํระแลว้จากการใชส้ทิธขิอง BSM-W1 ในระหวา่งปี 
ทัง้น้ี ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เพิม่ขึน้
จาก 75.00 ลา้นบาท เป็น 104.26 ลา้นบาท 
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ปี 2558  - บรษิทัมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 113.99 ลา้นบาท เป็น 142.49 ลา้น
บาท เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผลและรองรบัการปรบัสทิธขิอง BSM-W1 
และ BSM-ESOP1 

- บรษิทัมกีารเพิม่ทุนชาํระแลว้จากการใชส้ทิธขิอง BSM-W1 ในระหวา่งปี 
และการใชส้ทิธขิอง BSM-ESOP1 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2558 บรษิทัมี
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เพิม่ขึน้จาก 104.26 ลา้นบาท เมือ่สิน้ปี 2557 เป็น 
141.74 ลา้นบาท 

- บรษิทั บวิเดอสมารท์คอนสตรคัชัน่ซสิเตม็ จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินธุรกจิตัง้แต่
ไตรมาส 2 เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแผนธุรกจิโดยการขายผา่นตวัแทน
จาํหน่ายหลกัอยา่งเป็นทางการ (Master Distributor) แทนการมสีาขาใน
ประเทศอนิเดยี 

- บรษิทั อนิสตอลไดเรค จาํกดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5.00 ลา้นบาท เป็น 
10.00 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัยงัคงถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
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บริษทัย่อย 
1) บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั (“Install Direct”) จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 

2553 ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารตดิตัง้ผลติภณัฑเ์ฉพาะของ BSM และใหบ้รกิารอบรมความรูด้า้นระบบ
ติดตัง้แก่ผู้ร ับเหมา รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าจาก BSM  
สาํนักงานของ Install Direct ตัง้อยู่เลขที ่888/7 หมู่ 20 ตําบลบางพลใีหญ่ อําเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ  เบอรโ์ทรศพัท ์02-382-5644 เบอรโ์ทรสาร 02-382-5645ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มี
ทุนจดทะเบยีน 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100.00 
บาท โดย BSM ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ปจัจุบนัมกีรรมการ 3 ท่าน คอื นาย
สุเรซ ซูบรามาเนียม นายสญัชยั เน่ืองสทิธ ์และนายณฐัพงศ ์เจอืจนัทกึ กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม คอื 
กรรมการสองคนลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 

สรปุฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของ Install Direct (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

รายการ  
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

พนับาท สดัส่วน พนับาท สดัส่วน พนับาท สดัส่วน 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 25,259.36 93.05%  25,916.99  88.35%  23,927.55  85.45% 
สนิทรพัยร์วม 27,146.54 100.00%  29,333.70  100.00%  28,001.88  100.00% 
หน้ีสนิหมนุเวยีน 19,031.75 70.11%  22,630.99  77.15%  16,980.94  60.42% 
หน้ีสนิรวม 19,060.90 70.21%  22,690.44  77.35%  17,058.37  60.92% 
ทุนจดทะเบยีน 5,000.00 18.42%  5,000.00  17.04%  10,000.00  35.71% 
ทุนชาํระแลว้ 5,000.00 18.42%  5,000.00  17.04%  10,000.00  35.71% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 8,085.64 29.79%  6,643.26  22.65%  10,943.51  39.08% 
รายไดร้วม 51,402.42 100.00%  53,519.82  100.00%  47,846.93  100.00% 
กาํไรขัน้ตน้ 12,062.58 23.47%  8,528.65  15.94%  7,826.61  16.36% 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 2,122.72 4.13% (1,442.39) (2.70%) (699.75) (1.46%) 

 
2) บริษทั บิวเดอสมารท์ คอนสตรคัชัน่ซิสเตม็ จาํกดั (“Builder Smart Con”) จดทะเบยีน

จดัตัง้ในประเทศอนิเดยี เมือ่วนัที ่6 มถุินายน 2553 ดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้ง
ของ BSM ทัง้หมดในประเทศอนิเดยี  Builder Smart Con มสีาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่T-61, (New NO.7) 
10TH STREET, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI - 600040, Tamil Nadu, INDIA เบอรโ์ทรศพัท/์
โทรสาร +914426880180 

ปจัจุบนัหยดุดาํเนินธุรกจิตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2558 เน่ืองจากบรษิทัไดเ้ปลีย่นแผนธุรกจิโดย
การขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายหลกัอยา่งเป็นทางการ (Master Distributor) แทนการมสีาขาในประเทศ
อนิเดยี 

 
3) บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั (“D&W”) จดทะเบยีนจดัตัง้ เมื่อวนัที ่7 มกราคม 

2556 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัระบบประตูและหน้าต่างอลูมเินียมอจัฉรยิะ “Fletcher” มสีํานักงานตัง้อยู่
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เลขที ่636/11-12 ถนนพุทธรกัษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ            
เบอรโ์ทรศพัท ์02-178-6705 เบอรโ์ทรสาร 02-178-1712  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มทีุนจดทะเบยีน 
30.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท โดย BSM ถอื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ปจัจุบนัมกีรรมการ 3 ท่าน คอื นายสุเรซ ซูบรามาเนียม 
นายสญัชยั เน่ืองสทิธ ์และนายครสิโตเฟอร ์จอหน์ คารท์ไรท ์กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม คอื กรรมการ
สองคนลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 

สรปุฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของ D&W (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

พนับาท สดัส่วน พนับาท สดัส่วน พนับาท สดัส่วน 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 60,285.65 90.24% 56,008.85 84.50% 61,874.18 84.40% 
สนิทรพัยร์วม 66,807.60 100.00% 66,280.36 100.00% 73,312.17 100.00% 
หน้ีสนิหมนุเวยีน 36,235.64 54.24% 32,564.35 49.13% 39,419.03 53.77% 
หน้ีสนิรวม 36,797.11 55.08% 34,272.71 51.71% 40,966.94 55.88% 
ทุนจดทะเบยีน 30,000.00 44.91% 30,000.00 45.26% 30,000.00 40.92% 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 30,000.00 44.91% 30,000.00 45.26% 30,000.00 40.92% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 30,010.49 44.92% 32,007.65 48.29% 32,345.23 44.12% 
รายไดร้วม 68,810.51 100.00% 99,814.07 100.00% 105,938.12 100.00% 
กาํไรขัน้ตน้ 7,737.64 11.24% 14,621.45 14.65% 22,337.57 21.08% 
กาํไร (ขาดทุน)สทุธ ิ 10.49 0.02% 1,997.15 2.00% 337.59 0.32% 

 
2. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้งคุณภาพสูงสําหรบัอาคารสํานักงานและทีอ่ยู่

อาศยั โดยเน้นผลติภณัฑท์ีม่ดีไีซน์และนวตักรรมใหม่ๆ  
 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนงักัน้หอ้ง (BSM Wall & Ceiling) 
2. อลมูเินียม สาํหรบังานตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) 
3. ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสงู (High Performance Doors & Windows) 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยสามารถแบ่งรายไดจ้ากการขายสนิคา้หลกัออกเป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ ์ และ

รายไดจ้ากงานตดิตัง้ โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งรายไดปี้ 2556, 2557 และ 2558 ดงัน้ี 
 

สายผลิตภณัฑ ์
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1) ระบบฝ้าเพดาน และผนงักัน้หอ้ง 
    (BSM Wall & Ceiling) 

226.70 41.97 193.54 38.12 214.15 38.40 

2) อลมูเินียม สาํหรบัตกแต่งภายใน 
    (Aluminium for Interiors) 

193.90 35.90 179.26 35.30 212.17 38.04 

3) ระบบประตูหน้าต่าง คณุภาพสงู  
    (High Performance Doors & 

Windows) 

90.70 16.79 104.47 20.58 105.06 18.84 

4)  งานตดิตัง้ (Installation) 28.83 5.34 30.49 6.00 26.33 4.72 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 540.13 100.00 507.76 100.00 557.71 100.00 
รายไดอ้ื่น/1 7.14  5.14  5.42  

รวมรายได้ 547.27 
 

512.90 
 

563.13 
 หมายเหตุ : /1 – รายไดอ้ื่น หมายถงึ กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น รายไดจ้ากการขายเศษอลมูเินียม ดอกเบีย้รบัจากสถาบนัการเงนิ 

และหน้ีสญูไดร้บัคนื 
 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 
1) ระบบฝ้าเพดาน และผนังกัน้ห้อง (BSM Wall & Ceiling) อาท ิผนงัยบิซัม่ ฝ้าเพดานยบิ

ซัม่ ระบบโครงครา่วผนงั ระบบโครงครา่วเพดาน (BSM - TIS, BSM 40, BSM ท-ีบาร)์ ระบบผนงัและ
ฉนวนกนัความรอ้น (BSM Insulated-Wall) ชอ่งฝ้าเซอรว์สิ (BSM Serve Board) บวัยบิซัม่ (Ceiling 
Décor) 

2) อลมิูเนียม สาํหรบัตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาท ิ ระบบเฟรมผนงั
กัน้หอ้ง ALLOY Partition มอืจบัสแตนเลสและอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึง่ผลติภณัฑต์กแต่ง
ภายในสาํนกังานสว่นใหญ่จะเป็นผลติภณัฑภ์ายใตล้ขิสทิธิต์ราสนิคา้ของบรษิทั 

3) ระบบประตหูน้าต่าง คณุภาพสงู (High Performance Doors & Windows) ซึง่มจุีดเด่น
เน้นการใชง้านงา่ยผสานกบัดไีซน์อยา่งลงตวั แขง็แรง ทนทาน 

 
บรษิทัเน้นจดัหาผลติภณัฑก์่อสรา้งทีม่ดีไีซน์สวยงามและทนัสมยั รวมไปถงึวสัดุทีใ่ชผ้ลติจะตอ้งมี

คุณภาพ ผสมผสานกบักลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการให้บรกิารจดัส่งสนิค้าที่รวดเรว็ รวมถึงการ
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คดิคน้นวตักรรมและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่สมํ่าเสมอ เพื่อใหค้รอบคลุมและตอบสนองความต้องการ
ของผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมาและลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญ
และมีประสบการณ์สูงเพื่อให้คําปรกึษาแก่กลุ่มลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบ
ตกแต่งภายในและการเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัรปูแบบของงานก่อสรา้ง 

 
 ตารางสรปุประเภทผลิตภณัฑแ์ละคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

 

ผลิตภณัฑ ์ รปูภาพตวัอย่าง
ผลิตภณัฑ ์

การใช้งาน/คณุสมบติั 

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังกัน้ห้อง (BSM Wall & Ceiling) 
 ผลติภณัฑย์บิซัม่ 
 ตราสนิคา้ “Gyproc” 

 

ผลิตภณัฑ์ยิบซัม่ใช้สําหรบังานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ 
สวยงาม ตกแต่งงา่ยและมคีวามทนทาน ตดิตัง้งา่ยและมี
น้ําหนกัเบา ไดร้บั ISO9002 และมาตรฐาน มอก. 

 ระบบโครงครา่วฝ้า-
เพดานท-ีบาร ์

   ตราสนิคา้ “BSM” และ 
“Gyproc”  

ใช้ในการติดตัง้ระบบโครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน 
ติดตัง้ง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้ร ับ 
ISO9002 และมาตรฐาน มอก. 

 ชอ่งเปิดฝ้าเพดาน
สาํเรจ็รปู 

 ตราสนิคา้ “BSM 
SERVE BOARD” 

 

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่
ตอ้งการความพถิพีถินั มคีวามปลอดภยั สะดวกในการใช้
งาน ประหยดัเวลาตดิตัง้ แขง็แรง เปิดปิดงา่ย ไรร้อยต่อ 
และทาสไีดต้ามตอ้งการ 

 ยบิซัม่ขึน้รปู  
ตราสนิคา้ “BSM Step” 

 

ยบิซัม่ขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดบั ตกแต่ง เพื่อ
ความสวยงาม ตดิตัง้งา่ย รวดเรว็ 
 

 บวัตกแต่งเพดานยบิซัม่ 
 ตราสนิคา้ 

“CeilingDécor” 

 

บวัตกแต่งขอบเพดานยบิซัม่ เขา้มุมรอยต่อระหว่างฝ้า
เพดานและผนงั เพื่อความสวยงาม อกีทัง้ยงัไมท่าํใหเ้กดิ
มลพษิเมือ่โดนไฟ ซึง่แตกต่างจากบวัชนิดอื่นๆ 

 ฉนวนกนัความรอ้น 
ตราสนิคา้ “Rockwool” 

 

ฉนวนกนัความรอ้น ลดเสยีง ลดความรอ้น และป้องกนั
ไฟ ใชส้ําหรบัสาํนักงาน ศูนยก์ารคา้ อาคารแสดงสนิค้า 
โรงพยาบาล 
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ผลิตภณัฑ ์ รปูภาพตวัอย่าง
ผลิตภณัฑ ์

การใช้งาน/คณุสมบติั 

2. อลมิูเนียมสาํหรบัตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) 
 Alloy Partitioning 

 

ระบบเฟรมผนังกัน้หอ้ง ALLOY Partition, ระบบเสน้
อลมูเินียมสาํหรบัตกแต่งผนงั, ระบบบวัอลมูเินียม, ระบบ
ประตูพรอ้มอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสํานักงานส่วนใหญ่จะเป็น
ผลติภณัฑภ์ายใตล้ขิสทิธิต์ราสนิคา้ของบรษิทั 

 DSG. Partitioning 

 

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง  
2  ชัน้ เหมาะสาํหรบั Commercial Office ทีต่อ้งการ
คุณสมบตักิารกนัเสยีง 
สามารถใชเ้ป็นเฟรมกัน้หอ้งเพื่อป้องกนัเสยีงรบกวนจาก
ภายนอก เหมาะสาํหรบักัน้หอ้งประชุม เฟรมกนัเสยีงชุด
น้ีรองรบัการกนัเสยีง STC = 43 

 Alloy S40 

 

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คอื ระบบประตูบานเลื่อนที่
เน้นดไีซน์กรอบเฟรมใหบ้างกวา่เฟรมบานเลื่อนทัว่ไป  
เหมาะสาํหรบักลุม่งานออฟฟิศ และ งานคอนโดมเินียม 

 Vogue Wall 

 

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คอื ระบบประตูบาน
เลื่อนเกี่ยวที่ถูกออกแบบให้มเีฟรมกรอบบานบางที่สุด 
และทําให้สามารถเกี่ยวบานเลื่อนได้มากสุดถึง 4 บาน 
เหมาะสาํหรบักลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมเินียมที่
เน้นดไีซน์โดดเดน่ 

 ระบบผนงัทบึ 

 

ระบบผนังสําเร็จรูป ประกอบด้วย โครงคร่าวผนัง 
มาตรฐาน มอก., แผ่นยบิซัม่,  แผ่นสาํเรจ็รปูแบบต่างๆ 
และอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัผนงัทบึ 
 
 

3. ระบบประตหูน้าต่าง (Fletcher Door & Window Systems) 
 ระบบประตหูน้าต่าง 
 ตราสนิคา้   

    “FLETCHER” 
 

เป็นระบบทีม่รีางเลื่อนอยูด่า้นบน และการป้องกนัฝุน่และ
น้ําเขา้รางดา้นล่าง ทําใหไ้ม่เป็นสนิม รวมทัง้ง่ายต่อการ
พบัเกบ็ ดไีซน์สวยงาม ทนัสมยั รบัประกนัคุณภาพนาน 
7 ปี 
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ตราสินค้าภายใต้ลิขสิทธ์ิของบริษทัและเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
  

ตราสินค้าภายใต้ลิขสิทธ์ิของเจ้าของผลิตชัน้นําทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีบริษทัเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ไป 

 

 
 
 

กลยทุธท์างด้านการตลาด (Marketing Strategies) 
บริษัทมีกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างควบคู่ไปกับการให้

คําแนะนํา คําปรกึษา และนําเสนอรายละเอยีดการใชง้านทีถู่กตอ้งกบัผูอ้อกแบบ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์
เฉพาะดา้นสาํหรบัผูอ้อกแบบ (Specified Product) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณลกัษณะพเิศษ
เฉพาะ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจแก่ผูอ้อกแบบและเจา้ของโครงการ ทัง้
ในด้านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีทีมงานฝ่ายขายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลติภณัฑก์่อสรา้งเป็นอย่างด ีอกีทัง้บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารจดัส่งผลติภณัฑแ์ก่ลูกคา้
ไปถงึยงัสถานทีท่ีลู่กคา้ตอ้งการดว้ยความรวดเรว็ บรษิทัมฝีา่ยลูกคา้สมัพนัธ ์(BSM Call Center) คอย
ใหค้ําแนะนํา ใหค้ําปรกึษา ช่วยสนับสนุนและใหบ้รกิารหลงัการขายกบัลูกคา้ รวมทัง้ช่วยประสานงาน
กบัฝ่ายขายเพื่อส่งคําสัง่ซื้อไปยงัฝ่ายคลงัสนิค้า และประสานงานการจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้ลูกค้าตาม
กําหนด ทําใหบ้รษิทัไดร้บัความเชื่อถอืและการยอมรบัทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากผูอ้อกแบบ 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการเป็นอยา่งด ี

 
นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนใหลู้กคา้ทุกรายสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของบรษิทั เพื่อเป็นการ

สรา้งแรงจูงใจใหลู้กคา้เกดิความรูส้กึทีด่แีละการมสี่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิการซือ้ในครัง้ต่อไป บรษิทั
ยงัมสี่วนร่วมในการแนะนําช่องทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกด้วยกนั รวมทัง้มกีารจดังานพบปะ
สงัสรรคร์ะหว่างสมาชกิเพื่อสรา้งเครอืขา่ยสมาชกิ (Networking) ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการประสานธุรกจิ
รว่มกนัในอนาคต ซึง่การสมคัรเป็นลูกคา้สมาชกิของบรษิทั นอกจากจะไดร้บัขอ้เสนอทีด่กีว่าลูกคา้ทัว่ไป
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แลว้ ยงัไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัตอบแทนคนืสู่สมาชกิอกีดว้ย โดยสทิธปิระโยชน์เบือ้งต้นจาก
การเป็นสมาชกิของบรษิทั มดีงัน้ี 

 

สิทธิประโยชน์ 
ระดบัลกูค้า 

Platinum I Platinum G Corporate 
Gold 

Specialist Retail 
Credit 

Retail 
Cash 

BSM Club 
Card 

ไดร้บัวงเงนิเครดติและระยะเวลา
เครดติในการสัง่ซือ้สนิคา้ / / / / /     
ฟรคีา่ขนสง่ในเขต กทม. และ 
ปรมิณฑล เมือ่ส ัง่ซือ้สนิคา้ 
5,000 บาท ขึน้ไป / / / / /     
ไดร้บัสนิคา้ภายใน 24 ชม. 
หลงัจากสัง่ซือ้สนิคา้ / / / / /     
ไดร้บับรกิารขอ้มลูวเิคราะห์
เครดติจากบรษิทัขอ้มลูเครดติ 
(BOL) / /           
ไดร้บัคาํแนะนําการขอสนิเชื่อ
จากธนาคาร / / / / / / / 
ไดร้บัการยนืราคาสาํหรบังาน
โครงการ / / / / /     
บรกิารรวบรวมรายละเอยีด
ขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้แต่ละ
ประเภทใหก้บัลกูคา้ / /           
เขา้รว่มโครงการสะสมแตม้เพือ่
แลกของรางวลั (Point Reward 
Program) / / / / / / / 
กรณีเต็มวงเงินเครดิตสามารถ
ขอปลดล็อกการปล่อยสนิค้าไม่
เกนิรอ้ยละ 10 จากวงเงนิทีม่อียู ่ / /           
การเขา้รว่มโครงการจดัอบรม
การตดิตัง้ผลติภณัฑท์ีศ่นูย์
อบรม BSM ฟร ี / / / /       
บรกิารสง่ชา่งเทคนิคเขา้
ตรวจสอบและแนะนําวธิแีกไ้ข
ปญัหาหน้างาน / / / /       
Platinum ฮอตไลน์ / /           

หมายเหตุ :  กรณีสมาชกิขอซือ้ผลติภณัฑเ์กนิกวา่วงเงนิเครดติสงูสดุทีก่าํหนด ทมีงานฝา่ยขายจะตอ้งขออนุมตัจิาก
กรรมการบรหิาร ซึง่จะตอ้งพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีพเิศษ 
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บรษิทัยงัไดเ้ปิดศูนยฝึ์กอบรมช่าง หรอื BSM Training Center เพื่อเพิม่ทกัษะในการตดิตัง้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับผู้รบัเหมาที่เป็นสมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิ
ประโยชน์ทีใ่หก้บัลกูคา้ 

 
กลยทุธด์า้นราคา (Price) 
การกําหนดราคาผลติภณัฑ์ของบรษิทั แบ่งตามลกัษณะผลติภณัฑ์แต่ละประเภท โดยคํานึงถึง

ปจัจยัในการแขง่ขนัเป็นองคป์ระกอบ โดยสามารถแบ่งกลยทุธด์า้นราคา ไดด้งัน้ี 
 ผลติภณัฑก์่อสรา้งทีห่าซื้อไดท้ัว่ไป (General Building Products) เน่ืองจากสนิคา้ประเภท

ดงักล่าวมจีาํหน่ายทัว่ไปและมคีวามยดืหยุน่ต่อราคาสงู บรษิทัจงึกําหนดราคาสนิคา้โดยอา้งองิตามราคา
ตลาด ซึง่จะมกีารสาํรวจราคาตลาดทุกสปัดาหเ์พือ่พจิารณาในการปรบัราคาสนิคา้ 

 ทัง้น้ี บรษิทัยงัมนีโยบายกําหนดราคาสนิคา้เท่ากบัผูจ้ําหน่ายรายอื่น ซึ่งบรษิทัใหอ้ํานาจการ
ตดัสนิใจลดราคาสนิคา้เป็นกรณพีเิศษแก่ผูอ้าํนวยการฝา่ยขาย หรอืผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ ์

 ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสําหรบัผู้ออกแบบ (Specified Products) สําหรบัผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี 
ถึงแมว้่าในตลาดจะมผีลติภณัฑ์ทดแทนอยู่มากมายหลากหลายตราสนิค้า และมกีารแข่งขนัด้านราคา
ค่อนขา้งสงู แต่ผลติภณัฑข์องบรษิทักส็ามารถสรา้งความแตกต่างในดา้นคุณภาพ ความหลากหลาย และ
การบรกิารทีด่กีว่า บรษิทัจงึไมม่นีโยบายทีจ่ะแขง่ขนัดา้นราคากบัคู่แขง่ในผลติภณัฑก์ลุ่มน้ี แต่จะกําหนด
ราคาขายโดยวธิบีวกกาํไรสว่นเพิม่จากตน้ทุนผลติภณัฑ ์(Mark-up on Cost) 

 
กลยทุธด์า้นชอ่งทางการจาํหน่าย (Place) 
บรษิทัมกีลยทุธก์ารจาํหน่ายผลติภณัฑใ์นเชงิรกุ โดยใชท้มีงานฝา่ยขายทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มี

ความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นผลติภณัฑก์่อสรา้งและตกแต่งภายใน ซึ่งบรษิทัไดแ้บ่งทมีงานฝ่ายขาย
ออกเป็น 2 ทมี ไดแ้ก่ ทมีงานขายสาํหรบัดูแลผูร้บัเหมา และทมีงานขายสาํหรบัดูแลผูอ้อกแบบ เพื่อให้
เขา้ถงึความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มลกูคา้ และบรษิทัยงัเน้นการบรกิารทีร่วดเรว็โดยมศีูนยบ์รกิาร
ลูกคา้สมัพนัธ์ใหค้ําปรกึษาและแนะนําขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัการตกแต่งภายใน ซึ่งปจัจุบนัช่องทางการ
จาํหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ม ี2 ชอ่งทาง ดงัน้ี 

 ลูกคา้สามารถเลอืกชมผลติภณัฑแ์ละสัง่ซื้อผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรง ณ สํานักงานขายของบรษิทั 
(Gyproc Center) 

 ลูกค้าสามารถสัง่ซื้อสนิค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ ในกรณีที่เป็นสมาชกิของ
บรษิทัอยู่ก่อนแลว้ หรอืสัง่ซื้อผ่านทมีงานขายในกรณีที่เป็นลูกคา้ใหม่หรอืยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชกิ ซึ่ง
การรบับรกิารทัง้ 2 วธิน้ีี ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวก และรวดเรว็ 
 

กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 
บรษิัทมกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคนืแก่ลูกค้าสมาชกิเป็นหลกั 

(Loyalty Program) โดยลกูคา้สมาชกิจะไดร้บัสทิธเิขา้รว่มโปรโมชัน่พเิศษต่างๆ ทีบ่รษิทัจดัขึน้ เช่น การ
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ไดร้บัสว่นลดพเิศษสาํหรบัลูกคา้สมาชกิแต่ละระดบั การยนืราคาสนิคา้สาํหรบัโครงการทีม่รีะยะเวลาการ
ก่อสรา้งทีน่านกว่าปกต ิการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลั การจดัสง่ฟรสีาํหรบัลูกคา้ระดบั Platinum 
หรอืการบรกิารจดัสง่ภายใน 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และการสือ่สารไปยงักลุ่มลูกคา้ โดยการใชส้ื่อออนไลน์ 
เช่น วดิโีอ YouTube เวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืการเขา้ร่วมในการจดังานหรอืนิทรรศการแสดงสนิคา้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบผลติภณัฑต์กแต่งภายในและการก่อสรา้งทัง้ส่วนของอาคารสาํนักงานและทีอ่ยู่
อาศยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
เน่ืองจากการตดัสนิใจเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้ง

งบประมาณและรปูแบบความตอ้งการแก่ผูอ้อกแบบงานตกแต่งภายใน เพื่อทาํการออกแบบและกําหนด
ชนิดของผลติภณัฑ ์หลงัจากนัน้ผูร้บัเหมางานตกแต่งภายในจะเป็นผูจ้ดัซื้อผลติภณัฑต์ามทีผู่อ้อกแบบ
กําหนดเพื่อนําไปใช้ก่อสรา้งตกแต่งภายใน เมื่อเสรจ็งานแล้วขัน้ตอนสุดท้ายคอืการตรวจรบังานโดย
เจา้ของโครงการ บรษิทัมคีวามเขา้ใจในลกัษณะความสมัพนัธข์องแต่ละฝา่ยเป็นอยา่งด ีบรษิทัจงึกาํหนด
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. เจา้ของโครงการ 
2. ผูอ้อกแบบ เชน่ สถาปนิก และมณัฑนากร 
3. ผูร้บัเหมา ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาตกแต่งภายใน และผูร้บัเหมาทัว่ไป 

  
 คู่แข่งขนั 

บรษิทัไมม่คีูแ่ขง่ขนัทางตรง (DirectCompetitor) เน่ืองจากบรษิทัมคีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนัราย
อื่นทัง้ดา้นลกัษณะผลติภณัฑท์ี่จดัจําหน่าย และดา้นกลุ่มลูกคา้ กล่าวคอื บรษิทัมกีารพฒันาผลติภณัฑ์
ก่อสรา้งตกแต่งภายในและจําหน่ายผลติภณัฑด์งักล่าวภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัเอง และเป็นตวัแทน
จาํหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยสาํหรบัผลติภณัฑภ์ายใตล้ขิสทิธิต์ราสนิคา้ชัน้นําจากต่างประเทศ
บางผลติภณัฑ ์ในดา้นกลุ่มลูกคา้ของบรษิทั เน้นการตลาดทางตรงสูก่ลุ่มผูอ้อกแบบ (Interior Designer) 
และผูร้บัเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลกั ในขณะทีคู่่แขง่ขนัสว่นใหญ่เน้นกลุ่ม
ลกูคา้ประเภทผูร้บัเหมา และเจา้ของบา้นพกัอาศยั (End User) ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้ง
เผชญิกบัการแขง่ขนัทีค่อ่นขา้งสงู 

บรษิทัมคีู่แข่งขนัทางออ้ม (Indirect Competitor) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการศูนยค์า้ส่ง คา้ปลกีวสัดุ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่ง และผูป้ระกอบการรา้นคา้จําหน่ายผลติภณัฑก์่อสรา้งตกแต่งภายในเฉพาะ
ด้าน ปจัจุบนัในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายวสัดุก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มขึ้นมาก โดยมี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกจิจํานวน 8 ราย ซึ่งมสีาขาและตวัแทนจําหน่ายกระจายอยู่ทัง้ในเขต
กรุงเทพ ปรมิณฑล และภูมภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายมรีูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่ง ค้าปลีกสมยัใหม่ (ModernTrade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวสัดุ
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ก่อสรา้งและสนิคา้ตกแต่งบา้นครบวงจร ทีลู่กคา้สามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกีย่วกบับา้นไดใ้นทีเ่ดยีว (One-
Stop Shopping) 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูป้ระกอบการธุรกจิจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งและตกแต่ง (แยกตามรปูแบบธุรกจิ) 
รปูแบบธรุกิจ รายช่ือผูป้ระกอบการ 

ธุรกจิโฮมเซน็เตอร ์
(Modern Trade) 

1) บจก.แกรนดโ์ฮมมารท์กรุป๊ 
3) บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์

2) บจก.ซอีารซ์ ีไทวสัดุ 
 

ธุรกจิรา้นคา้เฉพาะอยา่ง 
(Specialty Store) 

1) บจก.ซเิมนตไ์ทยการตลาด 
 

2) บจก.ซนัพาราไดซ ์(ไทยแลนด)์  

ทีม่า :  รวบรวมโดยฝา่ยวจิยัธุรกจิ บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
 

3. รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ลําดบัแรกของบรษิทั (รวมผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ณ วนัที ่25 มกราคม 2559 มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1. กลุ่มนายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์/1  267,500,000  18.87  
2. กลุ่มนายสเุรซ ซบูรามาเนียม/2  229,310,312  16.18 
3. นางพทัยา พเิชฐพงศา  222,625,000 15.71 
4. นางเกศรา มานะศลิป์  65,967,850 4.65 
5. นายวชิาญ ตรสีทุธาชพี  37,000,000  2.61 
6. นายครสิโตเฟอร ์จอหน์ คารท์ไรท ์  31,250,000  2.21 
7. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั  22,083,750  1.56 
8. นายสมนึก เครง่ธรรมคุณ  15,610,000  1.10 
9. นางณกิาร ์โสภณพาณชิกจิ  11,407,500  0.80 
10. นางสาวพณัณนิ อรศริสิวุฒัน์  11,024,600  0.78 
 ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 503,625,110  35.53 
รวม  1,417,404,122 100.00 

หมายเหตุ :  /1 กลุม่นายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์ประกอบดว้ย นายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์และนางนรสิา เน่ืองสทิธิ ์(ภรรยา) 
 /2 กลุม่นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประกอบดว้ย นายสเุรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา) 
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4. คณะกรรมการบริษทัและคณะผูบ้ริหารของบริษทั 
4.1 คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้ 8 ทา่น ประกอบดว้ย 
 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการ 
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายครสิโตเฟอร ์จอหน์ คารท์ไรท ์ กรรมการ 
4. นายอเนก  พเิชฐพงศา กรรมการ 
5. นายหยาง ชวน โมห ์ กรรมการ 
6. นายมารค์ เดวดิ เรมมจีนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
7. ดร.ธรีธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
8.  น.ส.ฐติยิา วงศจ์ริชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ:  นางพรรษชล กุศลภุชฌงค ์ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั 
 

กรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบรษิทั 
 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายมารค์ เดวดิ เรมมจีนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.ธรีธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ 
3. น.ส.ฐติยิา วงศจ์ริชยั กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูท้างดา้นบญัช-ีการเงนิ คอื นายมารค์ เดวดิ เรมมจีนัโดยม ี
นางพรรษชล กุศลภุชฌงคท์าํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน
ทัง้สิน้ 4 ทา่น ประกอบดว้ย 

 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายอเนก พเิชฐพงศา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายหยาง ชวนโมห ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. ดร.ธรีธร ธาราไชย กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
4. นายมารค์ เดวดิ เรมมจีนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ:  นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

 
4.4 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์ กรรมการบรหิาร 
3. นายครสิโตเฟอร ์จอหน์ คารท์ไรท ์ กรรมการบรหิาร 
4. นายหยาง ชวนโมห ์ กรรมการบรหิาร 

 
4.5 คณะผูบ้ริหารของบริษทั 

 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้  7 ทา่น ประกอบดว้ย 
 ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธิ ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายครสิโตเฟอร ์จอหน์ คารท์ไรท ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยพฒันาผลติภณัฑ ์
4. นายหยาง ชวนโมห ์ ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
5. นายสมนึก เครง่ธรรมคุณ ผูอ้าํนวยการฝา่ยต่างประเทศ 
6. นางสาวพชัร ีเก๊อะเจรญิ ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยบญัช ี
7. นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค ์ ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยการเงนิ 
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5. สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย : พนับาท) 

 
 
 

 สรปุรายการ ตรวจสอบแล้ว 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน ส้ินสดุ 31 ธ.ค. 56 ส้ินสดุ 31 ธ.ค. 57 ส้ินสดุ 31 ธ.ค. 58 

 
จาํนวน สดัส่วน จาํนวน สดัส่วน จาํนวน สดัส่วน 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 41,900.56 14.34% 70,707.87 19.86% 118,318.36 31.09% 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น-สทุธ ิ 80,082.88 27.41% 93,322.28 26.21% 78,243.17 20.56% 
สนิคา้คงเหลอื-สทุธ ิ 103,767.63 35.51% 120,403.21 33.82% 109,142.63 28.68% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,869.25 3.04% 12,258.25 3.44% 10,767.19 2.83% 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 234,620.33 80.30% 296,691.60 83.33% 316,471.35 83.16% 
เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั 33,028.46 11.30% 32,750.00 9.20% 34,250.00 9.00% 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ 17,169.32 5.88% 17,918.87 5.03% 21,474.61 5.64% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-สทุธ ิ 1,702.35 0.58% 1,615.02 0.45% 1,211.37 0.32% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,709.53 1.27% 3,709.53 1.04% 3,867.54 1.02% 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,957.07 0.67% 3,375.76 0.95% 3,267.55 0.86% 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 57,566.73 19.70% 59,369.17 16.67% 64,071.07 16.84% 
รวมสินทรพัย ์ 292,187.06 100.00% 356,060.77 100.00% 380,542.42 100.00% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 27,007.74 9.24% 42,052.70 11.81% 51,052.22 13.42% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอื่น 83,750.21 28.66% 93,932.19 26.38% 82,910.11 21.79% 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 4,265.49 1.46% 4,383.88 1.23% 1,397.48 0.37% 
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหนึ่งปี 3,840.00 1.31% 3,840.00 1.08% 0.00 0.00% 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 275.70 0.09% 746.12 0.21% 1,465.71 0.39% 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 21,816.96 7.47% 20,396.68 5.73% 24,591.71 6.46% 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 140,956.10 48.24% 165,351.58 46.44% 161,417.23 42.42% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สทุธ ิ 4,415.13 1.51% 831.35 0.23% 0.00 0.00% 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ-สทุธ ิ 652.70 0.22% 1,150.02 0.33% 1,940.54 0.51% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณอาย ุ 3,418.29 1.17% 4,279.01 1.20% 5,196.31 1.37% 

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 8,486.12 2.90% 6,260.38 1.76% 7,136.85 1.88% 
รวมหน้ีสิน 149,442.22 51.15% 171,611.96 48.20% 168,554.08 44.29% 
ทุนจดทะเบยีน 114,000.00 39.02% 113,999.99 32.02% 142,499.99 37.45% 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 75,000.00 25.67% 104,258.35 29.28% 141,740.41 37.25% 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 26,990.70 9.24% 26,990.70 7.58% 33,218.20 8.73% 
สาํรองเพือ่การจา่ยทีใ่ชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,100.00 0.38% 1,525.33 0.43% 0.00 0.00% 
สาํรองตามกฎหมาย 3,087.94 1.06% 4,456.93 1.25% 5,063.31 1.33% 
กาํไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 35,954.76 12.31% 47,120.14 13.23% 31,569.77 8.30% 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นผูถ้อืหุน้ 611.13 0.21% 97.05 0.03% 396.05 0.10% 
รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 142,744.53 48.85% 184,448.51 51.80% 211,987.74 55.71% 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 0.30 0.00% 0.30 0.00% 0.60 0.00% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 142,744.83 48.85% 184,448.81 51.80% 211,988.34 55.71% 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 
ตรวจสอบแล้ว 

สรปุรายการงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 
จาํนวน สดัส่วน จาํนวน สดัส่วน จาํนวน สดัส่วน 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 540,129.26 100.00% 507,761.95 100.00% 557,710.34 100.00% 
รวมรายได้ 540,129.26 100.00% 507,761.95 100.00% 557,710.34 100.00% 
ตน้ทุนขาย 389,218.17 72.06% 369,281.03 72.73% 406,115.46 72.82% 
รวมต้นทนุ 389,218.17 72.06% 369,281.03 72.73% 406,115.46 72.82% 
กาํไรขัน้ต้น 150,911.09 27.94% 138,480.92 27.27% 151,594.88 27.18% 
รายไดอ้ื่น 3,976.04 0.74% 3,611.45 0.71% 5,392.35 0.97% 
กลบัรายการสว่นลดจา่ยคา้งจา่ย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
หน้ีสญูไดร้บัคนื 3,163.00 0.59% 1,525.78 0.30% 34.00 0.01% 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 158,050.13 29.26% 143,618.14 28.28% 157,021.23 28.15% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 116,725.73 21.61% 108,049.72 21.28% 134,642.68 24.14% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 41,324.40 7.65% 35,568.42 7.00% 22,378.55 4.01% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,933.31 0.73% 4,093.30 0.81% 3,736.02 0.67% 
กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 37,391.09 6.92% 31,475.12 6.20% 18,642.53 3.34% 
ภาษเีงนิได ้ 8,372.89 1.55% 6,940.75 1.37% 4,022.46 0.72% 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 29,018.19 5.37% 24,534.37 4.83% 14,620.07 2.62% 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 783.18 0.14% (514.08) (0.10%) 299.00 0.05% 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 29,801.37 5.52% 24,020.29 4.73% 14,919.07 2.68% 
การแบง่ปันกาํไรสาํหรบัปี :       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 29,018.19 5.37% 24,534.37 4.83% 14,620.08 2.62% 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม :       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 29,801.37 5.52% 24,020.29 4.83% 14,919.08 2.68% 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.20  0.02  0.01  
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 0.50   0.10   0.10  
จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 150.00   1,042.58   1,417.40  
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(หน่วย : พนับาท) 

สรปุรายการงบกระแสเงินสด ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:    
กาํไรก่อนภาษ ี 37,391.09 31,475.12 18,642.54 
รายการปรบักระทบกาํไรสทุธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 4,188.24 1,022.26 577.29 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 7,130.84 7,145.43 8,063.26 
กาํไรจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 180.16 959.08 352.14 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.00 (139.34) (186.91) 
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (223.60) (167.83) 103.43 
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 783.18 (514.08) 299.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 824.83 860.72 917.30 
คา่ใชจ้า่ยผลตอบแทนทีใ่ชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,100.00 425.33 (1,525.33) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,933.31 4,093.30 3,736.02 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 55,308.04 45,159.99 30,978.74 
สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (8,069.23) (13,959.20) 14,605.73 
สนิคา้คงเหลอื (6,249.32) (18,226.09) 10,735.11 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (5,227.76) (3,388.99) 1,491.06 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,336.06 (1,418.69) 108.21 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอื่น 9,051.01 11,002.02 (11,384.13) 
เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้า 3,974.73 (3,242.44) 5,469.82 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1,820.39 1,822.16 (1,274.79) 
จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (8,472.10) (6,822.36) (7,166.88) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 43,471.83 10,926.40 43,562.86 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ:    
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (10,651.36) (4,891.14) (8,183.31) 
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 0.00 17.00 464.20 
เงนิสดจา่ยซือ้โปรแกรมสาํเรจ็รปู (347.3) (784.26) (353.40) 
เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง (5,530.90) 278.46 (1,500.00) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (16,529.56) (5,379.94) (9,572.50) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  2,078.22 15,044.96 8,999.53 
เงนิสดรบั(จา่ย)เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,018.69) (3,583.76) (4,671.35) 
จา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - สทุธ ิ (220.28) (871.40) (1,272.52) 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 0.00 29,258.35 17,104.03 
เงนิสดรบัจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 0.30 0.00 0.00 
เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ (4,048.56) (4,587.28) (3,581.02) 
เงนิปนัผลจา่ย 0.00 (12,000.00) (2,958.54) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (5,209.00) 23,260.85 13,620.13 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 21,733.27 28,807.31 47,610.49 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ณ วนัตน้งวด 20,167.29 41,900.56 70,707.87 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ วนัส้ินงวด 41,900.56 70,707.87 118,318.36 

 
 



53 
 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน  2556 2557 2558 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 1.66 1.79 1.96 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.87 0.99 1.22 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เทา่ 0.33 0.07 0.27 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ เทา่ 6.90 5.97 6.63 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 52.17 60.30 54.29 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 4.32 3.64 3.87 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 83.37 98.99 92.93 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี เทา่ 6.24 5.79 6.23 
ระยะเวลาชาํระหนี้ วนั 57.68 62.19 57.82 
Cash cycle วนั 77.85 97.10 89.39 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio) 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ % 27.94% 27.27% 27.18% 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 7.65% 7.00% 4.01% 
อตัรากาํไรอื่น % 0.00% 0.00% 0.00% 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร % 105.20% 30.72% 194.66% 
อตัรากาํไรสทุธ ิ % 5.37% 4.83% 2.62% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 22.80% 15.00% 7.38% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 10.79% 7.57% 3.97% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 245.95% 180.57% 115.16% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 2.01 1.57 1.51 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.05 0.93 0.80 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 14.18 5.36 13.74 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ 1.51 0.17 2.08 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล % 41.35% 120.50% 31.99%* 
หมายเหตุ: * การจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ยงัไมม่คีวามแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมต้จิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

 
คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 
รายได้ 
ในปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ํานวน 540.13 ลา้นบาท, 507.76 ลา้นบาท และ 557.71 
ลา้นบาท ตามลําดบั  โดยรายไดใ้นปี 2557 ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากการขายสนิคา้ไดล้ดลงสบืเน่ือง
จากผลกระทบทางการเมอืง ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.84 
จาก 507.76 ลา้นบาท เป็น 557.71 ล้านบาท เน่ืองจากการเตบิโตของยอดขายทัง้ในและต่างประเทศ 
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โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีภ่าคใตแ้ละประเทศอนิเดยี เน่ืองจากภาคใตย้งัคงมกีารเตบิโตของธุรกจิท่องเทีย่ว
อย่างต่อเน่ือง และมคีวามตอ้งการสนิคา้ของบรษิทัเพื่อก่อสรา้งโรงแรมหรอืรสีอรท์ขนาดใหญ่ ประกอบ
กบัการที่บรษิทัม ีผูจ้ดัจําหน่ายอย่างเป็นทางการ (master distributor) ในประเทศอนิเดยี คอื บรษิทั 
ALLOY WAREHOUSE AND INTERIORS LLP  ทําหน้าที่ดูแลสต็อกและขายสินค้าให้กับ
ผูป้ระกอบการรายย่อยในประเทศอนิเดยี ซึ่งบรหิารงานโดยคนท้องถิ่นทําใหส้ามารถระบายสนิค้าได้
รวดเรว็มากขึน้  ในปี 2558 บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากระบบฝ้าเพดานผนังกัน้หอ้ง อลูมเินียมตกแต่ง 
และระบบประตูหน้าต่างคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.40, ร้อยละ 38.40 และร้อยละ 18.84 ตามลําดบั 
เปลีย่นแปลงจากปี 2557 จากรอ้ยละ 38.12, รอ้ยละ 35.30 และรอ้ยละ 20.58 ตามลาํดบั 
 
รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดจ้ากการขายเศษอลูมเินียม ดอกเบี้ย
รบัจากสถาบนัการเงนิและหน้ีสญูไดร้บัคนื โดยในปี 2556, 2557 และ  2558 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 
7.14 ลา้นบาท, 5.14 ลา้นบาท และ 5.42 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่รายไดอ้ื่นในปี 2558 รายการหลกั คอื 
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายของบรษิทัประกอบดว้ย ตน้ทุนของสนิคา้ คา่ขนสง่ และ ตน้ทุนค่าโสหุย้ของฝา่ยจดัสง่ โดยใน
ปี 2556, 2557 และ  2558 มจีํานวนเท่ากบั 389.22 ลา้นบาท, 369.28 ลา้นบาท และ 406.11 ลา้นบาท 
ตามลําดบั คดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 72.06, รอ้ยละ 72.73 และรอ้ยละ 72.82 
ตามลําดบั ซึ่งค่อนขา้งคงที ่ เน่ืองจากบรษิทัพยายามรกัษาระดบัอตัรากําไรขัน้ต้น ประกอบกบัต้นทุน
วตัถุดบิในระยะทีผ่า่นมาคอ่นขา้งคงทีเ่ชน่กนั 
 
อตัรากาํไรขัน้ต้น 
ในปี 2558 อตัรากาํไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 27.27 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 27.18 แต่อยา่งไรก็
ตามอตัราดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัคา่เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั ซึง่อยูป่ระมาณรอ้ยละ 27-28 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใชจ้า่ยในการขายประกอบดว้ย ตน้ทุนคา่โสหุย้และคา่คอมมชิชัน่ของแผนกขาย โดยในปี 2556, 2557
และ 2558 ค่าใชจ้่ายในการขายมจีํานวนเท่ากบั 44.12 ลา้นบาท, 46.45 ลา้นบาท และ 49.73 ลา้นบาท
ตามลําดบั คดิเป็นอตัราส่วนต่อรายได้จากการขายและบรกิารเท่ากบัรอ้ยละ 8.17, รอ้ยละ 9.15 และ 
รอ้ยละ 8.92 ตามลาํดบั โดยในปี 2558 บรษิทัมอีตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายต่อรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารลดลงจากปี 2557 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขายสว่นใหญ่เป็นรายจ่ายคงที ่ในขณะทีร่ายไดจ้าก
การขายและบรกิารเพิม่ขึน้ จงึทาํใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ต้นทุนค่าโสหุ้ยของฝ่ายบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัพนักงาน ค่าทีป่รกึษา เป็นตน้ โดยปี 2556, 2557 และ 2558 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมจีํานวน
เท่ากบั 72.61 ล้านบาท, 61.60 ล้านบาท และ 84.91 ล้านบาทตามลําดบั โดยในปี 2558 บรษิัทมี
ค่าใช้จ่ายการบรหิารเพิม่ขึน้ 23.31 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 37.84  เน่ืองจากบรษิทัวางแผนที่จะขยาย
ธุรกจิ จงึไดจ้า้งพนกังานเพิม่ขึน้ และไดว้า่จา้งทีป่รกึษาซึง่เป็นผูช้าํนาญการสาํหรบัธุรกจิใหมข่องบรษิทั 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้ จงึมสีาเหตุสาํคญัมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร โดยทีบ่รษิทั
ไดร้เิริม่โครงการใหม่ๆ ซึ่งต้องใชบุ้คลากรทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั กล่าวคอื ในปี 2558 บรษิทัได้
ว่าจา้งบุคลากรระดบัผูบ้รหิารระดบักลางและไดพ้ฒันาบุคลากรเดมิทีม่อียู่ใหพ้รอ้มทีจ่ะรองรบัการเตบิโต
ของบรษิทัในอนาคต อกีทัง้ไดล้งทุนพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้และเขา้ถงึ
ลูกคา้ไดม้ากขึน้  นอกจากน้ี ยงัไดศ้กึษาและวจิยัตลาดโดยไดว้่าจา้งทีป่รกึษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่
เป็นผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นมาชว่ยวเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการใหม่ๆ  ของบรษิทัเป็นครัง้คราว 
 
อตัรากาํไรสทุธิ 
ในปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมกีําไรสุทธ ิ29.02 ลา้นบาท, 24.53 ลา้นบาท และ 14.62 ลา้นบาท
ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธต่ิอรายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบัรอ้ยละ 5.37, รอ้ยละ 4.83 
และรอ้ยละ 2.62 ตามลาํดบั ซึง่มแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากบรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้ อยา่งไร
กด็ ีถงึแมบ้รษิทัจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่สูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา บรษิทัยงัคงมผีลประกอบการ
สุทธทิีม่กีําไรจากการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2558 ทัง้สิน้ 14.62 ลา้นบาท สาํหรบังบรวม และ 12.13 ลา้น
บาท สาํหรบังบเดีย่ว  
 
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของบริษทั 
 
สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 292.19 ลา้นบาท, 356.06 
ลา้นบาท และ 380.54 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.88 จากปี 2557 โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัที่
สําคญัประกอบดว้ย เงนิสด ลูกหน้ีการคา้ สนิคา้คงเหลอื และที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ โดยมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 

 ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารจาํนวน 74.93 ลา้นบาท, 
103.46 ลา้นบาท และ 152.57 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่เป็นผลมาจากเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน โดยเงนิ
ฝากดงักล่าวเป็นเงนิฝากทีต่ดิภาระคํ้าประกนัธนาคารสว่นหน่ึง ทาํใหบ้รษิทัมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
ทีป่ลอดภาระจาํนวน 41.90 ลา้นบาท, 70.71 ลา้นบาทและ 118.32 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมลีกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ จาํนวน 80.08 ลา้นบาท, 
93.32 ลา้นบาท และ 78.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2558 ลกูหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากบรษิทัมี
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ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็หน้ีมากขึน้ ซึง่เหน็ไดจ้ากระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ลดลงจาก 60.30 วนั ในปี 
2557 เหลอื 54.29 วนั ในปี 2558 อกีทัง้บรษิทัมนีโยบายเรง่รดัตดิตามหน้ีทัง้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระแลว้ และ
หน้ีใหมไ่มใ่หเ้กนิกาํหนดชาํระเงนิตามทีต่กลงกนั ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบั
หน้ีสนิทีเ่กนิกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 12 เดอืนทัง้จาํนวน 

 ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจํานวน 103.77 ลา้นบาท, 120.40 ลา้น
บาท และ 109.14 ลา้นบาทตามลําดบั โดยในปี 2558 บรษิทัมยีอดสนิคา้คงเหลอืลดลง เน่ืองจากบรษิทั
ไดป้รบัปรุงประสทิธภิาพในการบรหิารสนิคา้คงคลงั โดยจดัทําประมาณการความต้องการสนิคา้ขายให้
สอดคลอ้งกบัปรมิาณสนิคา้ในคลงัสนิคา้เพื่อเพิม่สภาพคล่อง  ทาํใหส้นิคา้คงคลงัหมุนเวยีนเรว็ขึน้ สง่ผล
ใหอ้ตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืสงูขึน้จาก 3.64 เท่า เป็น 3.87 เท่า และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่
ลดลงจาก 98.99 วนั ในปี 2557 เป็น 92.93 วนั ในปี2558 

 จากการทีบ่รษิทัไดป้รบัปรงุคลงัสนิคา้ รวมทัง้ไดข้ยายพืน้ทีส่าํนกังานเพิม่เตมิเพือ่รองรบั
พนกังานของ BSM ทีเ่พิม่ขึน้ และไดป้รบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ป็นสายการผลติมุง้ของบรษิทัยอ่ย D&W ทาํ
ใหบ้รษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ในสว่นของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธจิาํนวน 3.55 ลา้นบาท 

 
สภาพคล่อง 
ในปี 2558 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพิม่สูงขึน้จาก 1.79 เท่า เป็น 1.96 เท่า 
เน่ืองจากมเีงนิสดรบัจากผลการดาํเนินงานและเงนิเพิม่ทุน อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick Raito) 
เพิม่ขึน้จาก 0.99 เท่า เป็น 1.22 เท่า เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิสดเพิม่ขึน้จาก 70.71 ลา้นบาทเป็น 118.32 
ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสนิหมุนเวยีนของบรษิัทเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ทําให้
บรษิทัมสีภาพคล่องสงู 
 
ในปี 2556, 2557 และ 2558 บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงานสุทธ ิ43.47 ลา้นบาท, 10.93 
ลา้นบาท และ 43.56 ลา้นบาท ตามลําดบั มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ16.53 ลา้นบาท, 
5.38 ลา้นบาท และ 9.57 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนปรบัปรุงอาคารสํานักงานเพื่อรองรบัพนักงานที่
เพิม่ขึน้ ปรบัปรุงพืน้ที่ในส่วนของคลงัสนิคา้และจดัซื้อรถขนส่งเพิม่ นอกจากน้ี ในปี 2556, 2557 และ 
2558 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน (5.21) ล้านบาท, 23.26 
ลา้นบาท และ 13.62 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่ไดม้าจากการเพิม่ทุนและเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ เป็นผลให้
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาสุทธิจํานวน 21.73 ล้านบาท, 28.81 ล้านบาท และ 47.61 ล้านบาท
ตามลาํดบั 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 
หน้ีสิน 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556, 2557และ 2558 บรษิทัมหีน้ีสนิรวม 149.44 ลา้นบาท, 171.61 ลา้นบาท 
และ 168.55 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยหน้ีสนิ ณ สิน้ปี 2558 ลดลง 3.06 ลา้นบาท จากปี 2557 
 
หน้ีสนิหลกัของบรษิทัประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิ
หมนุเวยีนอื่น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ณ สิน้ปี 2556, 2557และ 2558 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
เจา้หน้ีการคา้ 58.58 69.00 61.46 
เจา้หน้ีอื่น 25.17 24.93 21.45 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 83.75 93.93 82.91 
อตัราสว่นต่อหน้ีสนิรวม(รอ้ยละ) 56.04 54.73 49.19 

 
โดยหน้ีสนิหมุนเวยีนลดลงจาก 165.35 ลา้นบาท ในปี 2557 เหลอื 161.42 ลา้นบาท ในปี 2558 
เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะควบคุมปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม จงึไดล้ดปรมิาณการสัง่ซือ้สนิคา้ 
ทาํใหเ้จา้หน้ีการคา้ลดลง 7.54 ลา้นบาท 
 

 เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 
                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 27.00 42.05 51.05 
เงนิกูร้ะยะยาว 4.41 0.83 0.00 
รวมเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาว 31.41 42.88 51.05 
อตัราสว่นต่อหน้ีสนิรวม(รอ้ยละ) 21.02 24.99 30.29 

  
ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 9.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 
สาํหรบัหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนของบรษิทัเพิม่ขึน้ 0.88 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการทีห่น้ีสนิตามสญัญาเชา่ทาง
การเงนิสทุธเิพิม่ขึน้ 0.79 ลา้นบาท ซึง่เป็นหน้ีทีเ่กดิจากการเชา่ยานพาหนะ และเชา่เครือ่งจกัร และเป็น
ผลมาจากการตัง้สาํรองผลประโยชน์สาํหรบัพนกังานทีเ่กษยีณอายเุพิม่ขึน้จาํนวน 0.92 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็าม ในปี 2558 บรษิทัไดช้าํระหน้ีเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมดครบเตม็จาํนวนทีไ่ดกู้จ้ากสถาบนั
การเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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 หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นประกอบดว้ยเงนิมดัจาํทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้ โดย ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 
2558 บรษิทัมหีน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นจาํนวน 21.82 ลา้นบาท, 20.40 ลา้นบาท และ 24.59 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในปี 2558 บรษิทัมหีน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจาํรบัลว่งหน้า 

 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มจีาํนวน 142.74 ลา้นบาท, 
184.45 ลา้นบาท และ 211.99 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.22 และรอ้ยละ 14.93 ตามลาํดบั เน่ืองจากใน
ปี 2558 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 113.99 ลา้นบาท เป็น 142.49 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการจา่ย
หุน้ปนัผลและรองรบัการปรบัสทิธขิอง BSM-W1 และ BSM-ESOP1 และผลจากการใชส้ทิธขิอง BSM-
W1 จาํนวน 4 ครัง้ ในปี 2558 และการใชส้ทิธ ิBSM-ESOP1  สาํหรบัการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยของ BSM-
W1 และ BSM-ESOP1 ในวนัที ่ 30 ธนัวาคม 2558 ซึง่บรษิทัไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่าํระ
แลว้เสรจ็ในเดอืนมกราคม 2559 นัน้ ทาํใหทุ้นจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้เพิม่ขึน้จาก 104.25 ลา้นบาท เป็น 
141.74 ลา้นบาท  ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2556 จาํนวน 12.00 ลา้นบาท และจา่ยหุน้ปนั
ผลและเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการปี 2557 จาํนวนรวม 29.56 ลา้นบาท 
 
โครงสร้างเงินทุน 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 เทา่กบั 1.05 เทา่, 0.93 เทา่ และ 
0.80 เทา่ ตามลาํดบั ลดลงต่อเน่ืองเป็นผลจากความสามารถในการทาํกาํไรและการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ทัง้น้ี ในปี 2557 บรษิทัมหีน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้ 22.17 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2558 มหีน้ีสนิรวมลดลง 3.06 
ลา้นบาท ซึง่ในระยะสามปีทีผ่า่นมาไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  ทัง้น้ี สว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2557 เพิม่ขึน้
จาํนวน 41.71 ลา้นบาท และในปี 2558 เพิม่ขึน้อกี 27.54 ลา้นบาท 
 
6. สภาวะอตุสาหกรรมของตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
 

ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 ที่ผ่านมาไม่คกึคกัเท่าที่ควร แต่ภายหลงัจากที่รฐับาลออก
มาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงปลายปี 2558 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่29 ตุลาคม 2558 ถงึ
วนัที ่ 30 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 6 เดอืน ดว้ยการสนบัสนุนเงนิกูเ้พื่อซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัสาํหรบัผูม้ี
รายไดน้้อย ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง กล่าวคอื ลดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายจากรอ้ยละ 2 
ของราคาประเมนิทุนทรพัยเ์หลอืรอ้ยละ 0.01 และค่าธรรมเนียมการจาํนองลดลงจากรอ้ยละ 1 เหลอืรอ้ย
ละ 0.01 ของราคาจํานอง สําหรบัการซื้อขายและการจํานองบา้นเดีย่ว บา้นแฝด บา้นแถว อาคาร
พาณิชย ์และหอ้งชุด คาดว่า จะทาํใหต้ลาดเตบิโตจากปี 2557 ประมาณรอ้ยละ 15 โดยมมีลูค่าตลาด
รวม 3.4 แสนลา้นบาท 
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ภาพโดยรวมของตลาดคอนโดมเินียมในปี 2558 ไมค่่อยดนีกั เน่ืองจากคอนโดมเินียมระดบักลาง
และระดบัล่างไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิพอสมควร โดยคนระดบัรายไดน้้อยถงึปานกลางเริม่
ระมดัระวงัการใชจ้่ายดา้นทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ แต่ความตอ้งการคอนโดมเินียมระดบับนประเภทลกัซ์ชวัรี่
ถงึซูเปอรล์กัซช์วัรีย่งัคงมอียู่มาก แมร้ะดบัราคาจะค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูบ้รโิภคระดบับนยงัคงมกีําลงั
ซือ้สงู ทัง้น้ี การตดัสนิใจซือ้ขึน้อยูก่บัทาํเลทีต่ ัง้ การออกแบบและคุณภาพของวสัดุทีใ่ช ้

 

 
 
จากการประมวลภาพรวมของปี 2557 - 2558 พบว่าอุปทานของทีอ่ยู่อาศยัมมีลูค่าสงูสุดในปี 

2558 เน่ืองจากตลาดมุง่เน้นบา้นราคาสงูเป็นพเิศษ ในต่างจงัหวดัพบว่า มกีารเปิดตวัโครงการใหมน้่อย 
จงึคาดว่า ตลาดต่างจงัหวดัคงจะชะลอตวัไปอกี 2-3 ปี อยา่งไรกต็าม เชื่อว่าปรากฏการณ์ไมป่กตน้ีิจะ
เกดิขึน้ไม่นานนัก คาดว่าอุปสงค์ของผูม้รีายไดสู้งที่จะซื้อสนิคา้ราคาแพงจะลดลงในปี 2559 เพราะ
เศรษฐกจิยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั การลงทุนอาจมคีวามเสีย่งมากขึน้ และอุปทานตามแนวรถไฟฟ้าอาจจะ
มมีากเกนิความตอ้งการในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
เมื่อเทยีบอุปทานใหม่ของปี 2558 กบัปี 2557 จํานวนโครงการและจาํนวนหน่วยลดลงแต่มลูค่า

โครงการและราคาขายเฉลี่ยกลบัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมสีนิคา้ราคาแพงเขา้สู่ตลาดเพิม่ขึน้ หากดูทีอุ่ปทาน
คงเหลอืทัง้ตลาดจะมอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เน่ืองจากมจีํานวนอุปทานใหม่เขา้สู่ตลาดใกลเ้คยีงกบัยอด
ซือ้ จงึทาํใหม้อุีปทานเหลอืสะสมเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 
เมื่อเทยีบอุปสงคข์องปี 2558 กบัปี 2557 พบว่า มอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 โดยยอดทีข่ายไดร้อ้ย

ละ 57 ยงัคงเป็นคอนโดมเินียม รองลงมาเป็นทาวน์เฮาสร์อ้ยละ 26 และอนัดบัสามเป็นประเภทบา้น
เดีย่วรอ้ยละ 12 สว่นทีเ่หลอือกีประมาณรอ้ยละ 5 เป็นทีอ่ยูอ่าศยัอื่นๆ ไดแ้ก่ บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์
และทีด่นิจดัสรร  เมื่อพจิารณาราคาขายเฉลีย่ในปี 2558 มอีตัราเพิม่ขึน้สงูถงึรอ้ยละ 34 เมื่อเทยีบกบัปี 
2557 เน่ืองจากมกีารพฒันาสนิคา้ราคาแพงมากขึน้ โดยสนิคา้ทีม่รีะดบัราคา 5 ลา้นบาทขึน้ไป มมีากถงึ
รอ้ยละ 19 หรอืเฉลีย่หน่วยละ 10.96 ลา้นบาท 
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จากตารางดา้นบน ในปี 2559  คาดการณ์ว่า จํานวนทีอ่ยู่อาศยัระดบัราคาไม่เกนิ 5 ลา้นบาท จะ

ปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 7 ทีอ่ยูอ่าศยัระดบัราคา 5 - 10 ลา้นบาท น่าจะเพิม่ขึน้อกีประมาณรอ้ยละ 
5 และทีอ่ยูอ่าศยัในระดบัราคา 10 ลา้นบาทขึน้ไป น่าจะลดลงประมาณรอ้ยละ 10  เพราะทีผ่า่นมามกีาร
เปิดโครงการในระดบัราคาน้ีมากเป็นพเิศษ  จงึคาดว่า ทัง้ปี 2559 อุปทานรวมในแง่จํานวนหน่วยจะ
ลดลงรอ้ยละ 5 เหลอื 102,056 หน่วย และมลูค่าโดยรวมน่าจะลดลงรอ้ยละ 3 เหลอื 423,418 ลา้นบาท  
อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการคาดว่า แนวโน้มในปี 2559 ตลาดคงจะเตบิโตต่อเน่ืองดว้ยปจัจยัหนุน
หลายๆ ดา้น แต่ถ้าเศรษฐกจิของประเทศยงัคงชะลอตวั ไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้เช่นทีเ่คยเกดิขึน้ในปี 
2558 ก็อาจจะทําให้อุปทานลดน้อยลงกว่าน้ี  ในทางกลบักนั หากเศรษฐกิจไทยดขีึ้นกว่าที่คาดหวงั 
ตลาดอสงัหารมิทรพัยอ์าจจะคกึคกัขึน้อกีครัง้หน่ึงเน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผลติภณัฑท์ีผ่นัแปรตาม
ภาวะเศรษฐกจิเป็นสาํคญั 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อตลาดอสงัหาริมทรพัย ์ปี 2559 

 
ปัจจยับวกท่ีมีผลต่อตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
 อตัราดอกเบีย้ปรบัลดลง 
 มาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยข์องภาครฐั เชน่ มาตรการดา้นภาษ ีการลดค่าธรรมเนียมการ

โอนและการจดจํานอง ฯลฯ ซึ่งเอื้อประโยชน์เฉพาะแก่ผู้ประกอบการที่พร้อมโอนภายใน
ระยะเวลาทีม่าตรการมผีลใชบ้งัคบั 

 การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเหน็ผล 
 ราคาอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยตํ่ากว่าประเทศอื่นในภูมภิาคอาเซยีน แต่เพราะปญัหา

ทางการเมอืง จงึอาจทาํใหไ้มม่ผีูซ้ือ้มากนกั 
 การเปิด AEC ทาํใหช้าวต่างชาตเิขา้มาซือ้อสงัหารมิทรพัย ์เพือ่การอยูอ่าศยัและลงทุนมากขึน้ 
 การลดวงเงนิคุม้ครองเงนิฝากจาก 25 ลา้นบาท เหลอืเพยีง 1 ลา้นบาท ซึง่จะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 

พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป น่าจะทาํใหม้ผีูล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
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ปัจจยัลบท่ีมีผลต่อตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
 เศรษฐกจิยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั ภาวะการสง่ออกและการบรโิภคลดลง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคชะลอ

การตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั 
 กาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคหดตวั จากภาระรายจา่ยในชวีติประจาํวนัทีส่งูขึน้และภาระหนี้ครวัเรอืนที่

อยูใ่นระดบัสงู 
 ตน้ทุนคา่ทีด่นิเพือ่พฒันาทีส่งู 
 ดชันีความเชือ่มัน่ของธุรกจิในดา้นต่างๆ ทีท่ยอยปรบัตวัลดลง 
 ปญัหาภยัแล้งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรขาดเงนิทุนหมุนเวยีน ส่งผล

กระทบต่อเน่ืองกบัภาคเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 

ปจัจยัทีท่าํใหก้ารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน่์าสนใจกวา่สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ 
 การขยายตวัของเมอืงทีม่แีนวโน้มมากขึน้ 
 รฐับาลมแีผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เชน่ โครงการรถไฟฟ้า และการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 ปรมิาณทีด่นิทีม่จีาํนวนจาํกดัหรอืคงที ่ทาํใหร้าคาทีด่นิมโีอกาสปรบัตวัเพิม่ขึน้ในระยะยาว 
 การกาํหนดราคาประเมนิทีด่นิใหมม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 

นักวเิคราะหแ์ละกลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่า แนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัยปี์ 2559 
จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปี 2558 โดยมปีจัจยัสนับสนุนที่สําคญั ได้แก่ 
มาตรการกระตุ้นอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนของการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง ประเมนิกนัว่า 
ในช่วง 4 เดอืนแรกของปี 2559 ผูป้ระกอบการจะปรบัแผนการตลาดอยา่งเขม้ขน้ ทัง้โปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถมต่างๆ เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคก่อนทีม่าตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยจ์ะสิน้สดุลง 

 
นอกจากน้ี ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า โดยที่

ผูป้ระกอบการจะลงทุนโครงการแนวราบในกลุ่มบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์เพิม่ขึน้ เน่ืองจากตลาดของ
คอนโดมเินียมมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิภาวะอิม่ตวัจากสนิคา้คา้งสต๊อกและการเกง็กาํไร  จากการสาํรวจบรษิทั
ผูป้ระกอบการ เชน่ บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ประเมนิวา่ ในปี 2559 น้ี คอนโดมเินียมใหมจ่ะเขา้
สู่ตลาดราว 60,000-65,000 หน่วย แมป้รมิาณจะใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่านมา แต่มูลค่ากลบัเพิม่ขึน้ 
นอกจากน้ี ความตอ้งการคอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในโซนสุขมุวทิยงัคงมอียา่งต่อเน่ือง 
โดยที่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮา้ส ์บมจ.แสนสริ ิบมจ.อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ มแีผนที่จะเปิดโครงการบน
ถนนสขุมุวทิโซนกลางในระดบัราคา 200,000-500,000 บาทต่อตารางเมตร 

 

ทีม่า : 
 เวบ็ไซต ์thinkofliving.com 
 บรษิทั เอเจนซี ่ฟอรเ์รยีลเอสเตทแอฟแฟรส์ จาํกดั : AREA  
 ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์: Real Estate Information Center  
 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ตลาดอาคารสาํนักงานให้เช่า 
 

 
 

ตลาดอาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานครในปี 2558 มอีตัราการเช่าสงูทีสุ่ดในช่วงหลายปีทีผ่่าน
มา เน่ืองจากความต้องการพืน้ทีส่ํานักงานของบรษิทัต่างชาต ิและไทยมมีากขึน้ อาคารสํานักงานส่วน
ใหญ่ในพืน้ทีศ่นูยก์ลางธุรกจิ พืน้ทีต่ามแนวถนนพหลโยธนิ และถนนรชัดาภเิษกมอีตัราการเช่าเกอืบรอ้ย
ละ 100 โดยเฉพาะอาคารเกรด A และอาคารสาํนกังานใหมทุ่กอาคารทีส่รา้งเสรจ็ในช่วง 1 - 3 ปีทีผ่า่น
มา 

 
อาคารสํานักงานใหม่นอกพืน้ที่ศูนยก์ลางเขตธุรกจิมอีตัราการเช่าเต็มหรอืเกอืบรอ้ยละ 100 ใน

เวลาไม่กีเ่ดอืนทีเ่ปิดใหจ้องพืน้ทีแ่บบเป็นทางการ เน่ืองจากสิง่อํานวยความสะดวกทีท่นัสมยั ค่าเช่าตํ่า
และไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชน  พื้นที่สํานักงานใหม่ที่มีการเช่าในปี 2558 มีประมาณ 186,000 
ตารางเมตร ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการขยายตวัของความตอ้งการซึง่สวนทางกบัอุปทานทีม่อียู่อย่างเหน็ได้
ชดั ทําใหค้าดว่า อตัราการเช่าจะสงูขึน้ต่อเน่ืองในปี 2559  พืน้ทีส่าํนักงานเช่าใหม่ในปี 2559 มคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะสูงกว่าปี 2558 มากทีสุ่ดในรอบหลายปีทีผ่่านมา เพราะว่าบรษิทัต่างชาต ิและไทยหลาย
บรษิทัยงัคงต้องการพื้นที่สํานักงาน ซึ่งรวมทัง้การเปิดบรษิทัใหม่หรอืขยายพื้นที่สํานักงาน  ปจัจุบนั
กรุงเทพมหานครยงัคงเป็นเมอืงที่เหมาะสําหรบันักลงทุนที่ต้องการลงทุนในประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน 
โดยเฉพาะเมยีนมาร ์สปป.ลาว และกมัพชูา 

 
พืน้ทีอ่าคารสาํนกังานประมาณ 109,940 ตารางเมตร สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2558 ทําใหพ้ืน้ทีอ่าคาร

สํานักงานรวมประมาณ 8,284,400 ตารางเมตร พื้นที่อาคารสํานักงานใหม่ในปี 2557 และ 2558 มี
มากกวา่ 105,000 ตารางเมตรต่อปี เพิม่ขึน้ชดัเจนจากชว่งปี 2555 – 2556  นอกจากน้ี ยงัมพีืน้ทีอ่าคาร
สาํนกังานอกีมากกวา่ 200,000 ตารางเมตร ทีม่กีาํหนดแลว้เสรจ็ในปี 2559 
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อาคารสาํนกังานใหมห่ลายอาคารกําลงัก่อสรา้งและมกีําหนดแลว้เสรจ็ในปี 2559 - 2561 แบ่งเป็น
ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่ามแนวถนนรชัดาภเิษกและพหลโยธนิ มพีืน้ทีร่วมทัง้หมดประมาณ 129,780 ตารางเมตร 
และตัง้อยูใ่นพืน้ทีศ่นูยก์ลางเขตธุรกจิอกีประมาณ 125,380 ตารางเมตร 

 
ตวัอยา่งเชน่: 
 อาคารภิรชัทาวเวอร์แอทไบเทค ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบางนา โดยเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 อาคารเอฟ วาย ไอ เซน็เตอร ์ตดิกบัสถานีรถไฟใตด้นิคลองเตย ซึง่ภายในอาคารประกอบดว้ย

พืน้ทีค่า้ปลกีและโรงแรม 
 อาคารจแีลนด ์ทาวเวอร ์บนถนนพระรามที ่9 ใกลก้บัสถานีรถไฟใต้ดนิพระรามที ่9 โดยเป็น

สว่นหน่ึงของจแีลนด ์คอมเพลก็ซ ์ประกอบดว้ยพืน้ทีค่า้ปลกี ทีอ่ยูอ่าศยั และโรงแรม 
 

มเีพยีงอาคารสาํนกังานใหม ่2 - 3 อาคารเท่านัน้ทีม่กีําหนดแลว้เสรจ็ในอนาคตทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ ี
ราคาที่ดนิสูง เช่น ถนนพระรามที่ 1 สุขุมวทิ สลีม หรอืสาทร เน่ืองจากราคาที่ดนิที่สูงไม่เหมาะที่จะ
พฒันาเป็นอาคารสํานักงาน  พื้นที่นอกศูนย์กลางเขตธุรกิจกําลงัเป็นทําเลใหม่ในการพฒันาอาคาร
สํานักงาน เช่น สีแ่ยกถนนรชัดาภเิษก และถนนพระรามที ่9  ราคาทีด่นิในพืน้ที่ตามแนวถนนสุขุมวทิ
และถนนพหลโยธนิทีป่รบัสูงขึน้เป็นปจัจยัสําคญัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาอาคารสํานักงาน ทีด่นิเช่า
บางแปลงในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจที่เป็นกรรมสทิธิข์องผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์มแีผนที่จะ
พฒันาเป็นอาคารสาํนกังาน แต่ปจัจุบนัยงัไมม่คีวามคบืหน้าใดๆ 

 
พืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายยงัคงไมเ่หมาะสาํหรบัการพฒันาอาคารสาํนกังาน แต่

มโีครงการโฮมออฟฟิศหลายโครงการเปิดขายในชว่ง 1 – 2 ปีทีผ่า่นมา 
 
คาดการณ์ตลาดในอนาคต 
อาคารสํานักงานจะเป็นตลาดทีน่่าสนใจในปี 2559 และอกีหลายปีขา้งหน้า โดยอาคารสํานักงาน

ใหมม่คีวามน่าสนใจมากกวา่อาคารปจัจุบนั หรอือาคารทีเ่ก่ากวา่ในกรงุเทพมหานคร แมว้า่จะไมไ่ดต้ัง้อยู่
ในพืน้ทีศู่นยก์ลางเขตธุรกจิ อย่างไรกต็าม พืน้ทีศู่นยก์ลางเขตธุรกจิและพืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า
และรถไฟใตด้นิ ยงัคงเป็นทีน่่าสนใจสาํหรบับรษิทัไทยและต่างชาตใินการเชา่พืน้ทีส่าํนกังาน 

 
นอกจากน้ี พื้นที่ตามแนวถนนพหลโยธินและรชัดาภิเษกเป็นทําเลใหม่ในการพฒันาอาคาร

สาํนกังาน ปจัจุบนัมหีลายอาคารทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง และอกีหลายอาคารทีอ่ยูร่ะหวา่งเตรยีมการ 
 

 ทีม่า: ฝา่ยวจิยั คอลลเิออรส์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย 
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รายงานการประเมินราคา 
 

1.  บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั ("T.A.") ไดจ้ดัทาํรายงานลงวนัที ่
16 กุมภาพนัธ ์2559 เพือ่ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประกอบการซือ้-ขาย และใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ 

T.A. ประเมนิมลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายโดยเลอืกวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เน่ืองจาก
ลกัษณะของทรพัยส์นิมขีอ้มลูทางการตลาดจาํนวนมากเพยีงพอในชว่งเวลาเดยีวกนัทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนัหรอืประเภทเดยีวกนัทีส่ามารถนํามาสนบัสนุนและนํามาใชเ้ป็นมลูคา่ตวัแทน โดยได้
ปรบัตวัเลขมลูคา่ใหใ้กลเ้คยีงกนัตามสภาพและลกัษณะทางกายภาพของทรพัยส์นิ ทัง้น้ี T.A ไดเ้ลอืก
ทรพัยส์นิเพือ่นํามาเปรยีบเทยีบจาํนวน 4 รายการ โดยคาํนึงถงึลกัษณะทางกายภาพของทีด่นิ รปูรา่ง 
ลกัษณะ ขนาดเน้ือที ่ การใชป้ระโยชน์สงูสดุ สภาพแวดลอ้ม รวมถงึทาํเลทีต่ ัง้ จากนัน้ใหค้ะแนนโดยวธิี
ถ่วงน้ําหนกั (Weighted Quality Score : WQS) ในการปรบัแกต้วัแปรต่างๆ โดยมรีายละเอยีดของ
ขอ้มลู การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การใชค้ะแนน WQS และการประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย 
ดงัน้ี 

 
ขอ้มลูตลาดทีด่นิที ่T.A. ใชใ้นการเปรยีบเทยีบมลูคา่ทรพัยส์นิ 
 

รายละเอยีด ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 
ลกัษณะทรพัยส์นิ ทีด่นิวา่งเปล่า 
ทีต่ัง้ ถนนไรเ่นิน ถนนหนองเหยีง 
เน้ือทีด่นิ(ประมาณ :ไร)่ 9-1-00 

3,700 ต.ร.ว. 
38-1-60 

15,360 ต.ร.ว. 
6-3-70 

2,770 ต.ร.ว. 
5-0-00 

2,000 ต.ร.ว. 
รปูแปลงทีด่นิ หลายเหลีย่ม 
หน้ากวา้ง (เมตร) 500 158 70 50 
ระดบัทีด่นิ สงูเสมอถนน 
จาํนวนดา้นตดิถนน 4 1 1 1 
ลกัษณะถนน ลาดยาง 8.00 เมตร 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา, โทรศพัท ์
ผงัเมอืง นอกเขตควบคุมผงัเมอืง 
ประโยชน์สงูสดุ ทีอ่ยูอ่าศยั 
ศกัยภาพการพฒันา ปานกลาง 
ราคาต่อ ตรว. (บาท) 8,108.00 7,500.00 18,750.00 9,000.00 
เงือ่นไข ราคาเสนอขาย 

 
 

เอกสารแนบ 2 
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การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งขอ้มลูกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
 

ความแตกต่าง ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 
ทาํเลทีต่ ัง้ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 
ลกัษณะกายภาพ ดกีวา่ทรพัยส์นิ 
ถนน ดกีวา่ทรพัยส์นิ 
สาธารณูปโภค ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ 
สภาพแวดลอ้ม ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 
การใชป้ระโยชน์ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 
ศกัยภาพการพฒันา ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 
แนวโน้มความเจรญิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 
สรปุ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิ ดอ้ยกวา่ทรพัยส์นิ 

 
การวเิคราะหเ์พือ่กาํหนดมลูคา่ทรพัยส์นิ 
 

ปจัจยัพจิารณา ระดบัคะแนน 
(%) 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิ 
ทีป่ระเมนิ 1 2 3 4 

ทาํเลทีต่ ัง้ 15 7 7 8 7 9 
การเขา้ถงึ 15 8 8 7 8 6 
ตําแหน่งทีด่นิ 10 8 8 8 8 9 
รปูรา่งและขนาด 10 8 7 9 9 8 
สภาพทีด่นิ 10 8 8 8 8 8 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 10 8 8 8 8 8 
สภาพแวดลอ้ม 10 7 7 7 7 8 
การใชป้ระโยชน์สงูสดุ 10 7 7 8 7 8 
แนวโน้มความเจรญิ 10 7 7 8 7 8 

รวม 100 755 745 810 765 795 
 

หลกัการจดัอนัดบั : ตํ่า : 1-2, พอใช ้: 3-4, ปานกลาง : 5-6, ด ี: 7-8, ดมีาก : 9-10 
 

การปรบัปจัจยั และระดบัคณุภาพ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิ 
ทีป่ระเมนิ 1 2 3 4 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อตารางวา) 8,108.00 7,500.00 18,750.00 9,000.00  
ราคาทีเ่หมาะสม 8,000.00 7,400.00 18,500.00 8,900.00  
ระดบัคะแนนถ่วงน้ําหนกั 755 745 810 765 795 
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การปรบัปจัจยั และระดบัคณุภาพ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิ 
ทีป่ระเมนิ 1 2 3 4 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 1.0530 1.0671 0.9815 1.0392 1.0000 
ราคาทีป่รบัแกแ้ลว้ 8,423.84 7,896.64 18,157.41 9,249.02  
ระดบัความสาํคญัของการเปรยีบเทยีบ 0.10 0.10 0.70 0.10 1.00 
มลูคา่ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ 842.38 789.66 12,710.19 924.90 15,267.14 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท / ตารางวา ) ปดัเศษ 15,000.00 
 

2. บรษิทั ฟาส แอนด ์ แฟร ์ แวลเูอชัน่ จาํกดั ("FFV") ไดจ้ดัทาํรายงานลงวนัที ่ 17 
กุมภาพนัธ ์ 2559 เพือ่ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ วนัที ่ 11 กุมภาพนัธ ์ 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
ทราบราคาตลาดสาํหรบัการซือ้-ขาย และใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ 

FFV ประเมนิมลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย โดยเลอืกวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึง่พจิารณา
จากปจัจยัหลายประการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายประกอบ เชน่ กฎระเบยีบ ลกัษณะทีด่นิ การ
ใชป้ระโยชน์สงูสดุ ภาพรวมทางการตลาด เน่ืองจากทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขายเป็นทีด่นิวา่งเปล่าทีม่ขีอ้มลู
เปรยีบเทยีบจาํนวนเพยีงพอ ทัง้น้ี FFV เลอืกทรพัยส์นิเพือ่นํามาเปรยีบเทยีบจาํนวน 5 รายการ ทีม่ี
ศกัยภาพและตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย อยา่งไรกต็าม FFV เชื่อวา่ ทรพัยส์นิที่
นํามาเปรยีบเทยีบจะมรีาคาตํ่าลงหากมกีารเจรจาต่อรองทีจ่ะซือ้จะขายจรงิ จากนัน้ใหค้ะแนนโดยวธิถ่ีวง
น้ําหนกั (Weighted Quality Score : WQS) ในการปรบัแกต้วัแปรต่างๆ โดยมรีายละเอยีดของขอ้มลู 
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การใชค้ะแนน WQS และการประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิทีจ่ะซือ้จะขาย ดงัน้ี 

 

รายการเปรยีบเทยีบ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 
ประเภททรพัยส์นิ พาร ์3 พลูวลิล่า ทีด่นิวา่งเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 
พืน้ที ่ (ไร)่ 
(ตารางวา) 

 
114 

38-1-60 
15,360 

16-1-73 
6,573 

ทีต่ัง้ 
หา่งจากถนนเพชรเกษม 
(บายพาส) 

สนามกอลฟ์แบลค็เมาทเ์ทน 
 

3,500 เมตร 

ถนนหนองเหยีง 
 

2,200 เมตร 

ถนนหนองเหยีง 
 

2,200 เมตร 
ถนนหน้าทรพัยส์นิ ลาดยาง 6-8 เมตร ลาดยาง 6 เมตร ลาดยาง 6 เมตร 
รปูรา่งทรพัยส์นิ สีเ่หลีย่ม คลา้ยสีเ่หลีย่มคางหม ู คลา้ยสีเ่หลีย่ม 
กวา้ง  (เมตร) 
ลกึ     (เมตร) 

15.00 
30.00 

157.00 
- 

120.00 
- 

สภาพทีด่นิ 
ระดบัทีด่นิ 

พฒันาแลว้ 
สงูกวา่ถนน 0.20 เมตร 

ยงัไมพ่ฒันา 
ตามระดบัธรรมชาต ิ

ยงัไมพ่ฒันา 
ตามระดบัธรรมชาต ิ

พืน้ทีอ่าคาร 216.90 ตารางเมตร - - 
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รายการเปรยีบเทยีบ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ไฟถนน, น้ํา, 

โทรศพัท,์ ทอ่ระบายน้ํา 
ไฟฟ้า, น้ํา, โทรศพัท ์ ไฟฟ้า, น้ํา, โทรศพัท ์

พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ 
การใชป้ระโยชน์สงูสดุ ทีพ่กัอาศยั ทีพ่กัอาศยั ทีพ่กัอาศยั 
ศกัยภาพ ดมีาก ปานกลาง ปานกลาง 
ราคา รวม 14.90 ลา้นบาท 

คา่ก่อสรา้ง 5.42 ลา้น
บาท (25,000 ต่อตาราง

เมตร) 
คา่ทีด่นิ 8.48 ลา้นบาท 

หรอื 
83,100 บาทต่อตาราง

วา 

3.00 ลา้นบาทต่อไร ่
หรอื 

7,500 บาทต่อตารางวา 

4.20ลา้นบาทต่อไร ่
หรอื 

10,500 บาทต่อตาราง
วา 

หมายเหตุ ววิสนามกอลฟ์ - - 
 

รายการเปรยีบเทยีบ ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิวา่งเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 
พืน้ที ่ (ไร)่ 
(ตารางวา) 

6-3-70 
2,770 

15-0-00 
6,000 

13-2-14 
5,414 

ทีต่ัง้ 
หา่งจากถนนเพชรเกษม 
(บายพาส) 

ถนนหนองเหยีง 
 

3,400 เมตร 

ถนนสาธารณะ 
 

3,900 เมตร 

ถนนสาธารณะ และ 
ถนนโครงการ 
3,150 เมตร 

ถนนหน้าทรพัยส์นิ ลาดยาง 6 เมตร ทางเดนิ 6 เมตร ทางเดนิ 6 เมตร และ 
ลาดยาง 6- 8 เมตร 

รปูรา่งทรพัยส์นิ คลา้ยสีเ่หลีย่ม คลา้ยสีเ่หลีย่ม คลา้ยสีเ่หลีย่มคางหม ู
กวา้ง  (เมตร) 
ลกึ     (เมตร) 

80.00 
138.50 

100.00 
- 

32.00 / 256.00 
160.00 

สภาพทีด่นิ 
ระดบัทีด่นิ 

พฒันาแลว้ 
เทา่ระดบัถนน 

ยงัไมพ่ฒันา 
ตามระดบัธรรมชาต ิ

พฒันาแลว้ 
ตามระดบัธรรมชาต ิ

พืน้ทีอ่าคาร - - - 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, น้ํา, โทรศพัท ์ ไฟฟ้า, น้ํา, โทรศพัท ์ ไฟฟ้า, ไฟถนน, น้ํา, 

โทรศพัท,์ ทอ่ระบายน้ํา 
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ ทีอ่ยูอ่าศยัและรสีอรท์ 
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รายการเปรยีบเทยีบ ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
การใชป้ระโยชน์สงูสดุ ทีพ่กัอาศยั ทีพ่กัอาศยั ทีพ่กัอาศยั 
ศกัยภาพ ปานกลาง คอ่นขา้งตํ่า ด ี
ราคา 7.50 ลา้นบาทต่อไร ่

หรอื 
18,750 บาทต่อตาราง

วา 

3.00 ลา้นบาทต่อไร ่
หรอื 

7,500 บาทต่อตารางวา 

 

หมายเหตุ - - - 
 
การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งขอ้มลูกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
 

ความแตกต่าง ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 
ทีต่ัง้ / การเขา้ถงึ คลา้ยกนั ดกีวา่ ดกีวา่ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ 
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ 

ความเจรญิ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ 
ความสะดวกการ
เดนิทาง 

ดกีวา่ ดกีวา่ ดกีวา่ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ 

สิง่อาํนวยความสะดวก ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ 

การใชป้ระโยชน์สงูสดุ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ 

ลกัษณะกายภาพ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่ 

ขอ้จาํกดั คลา้ยกนั คลา้ยกนั คลา้ยกนั คลา้ยกนั คลา้ยกนั 
ศกัยภาพ ดกีวา่ ดอ้ยกวา่ คลา้ยกนั คลา้ยกนั ดอ้ยกวา่ 

 
การวเิคราะหเ์พือ่กาํหนดมลูคา่ทรพัยส์นิ 
 

รายการ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 ทรพัยส์นิ 
พืน้ที ่ ต.ร.ว. 114 15,360 6,573 2,770 6,000 5,414 
ราคาขาย บาท/ ต.ร.ว. 83,100 7,500 10,500 18,750 7,500  
สว่นลด % -15% -5% -10% -10% -10%  
ราคาหลงัลด บาท/ ต.ร.ว. 70,635 7,125 9,450 16,875 8,750  
การใหค้ะแนนโดยวธิถ่ีวงน้ําหนกั (Weighted Quality Score : WQS) 
ปจัจยั น้ําหนกั(%) ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 ทรพัยส์นิ 
ทีต่ัง้ / การเขา้ถงึ 20.00 6 7 7 7 4 6 
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง 10.00 8 6 6 6 4 7 
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ปจัจยั น้ําหนกั(%) ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 ขอ้มลู 3 ขอ้มลู 4 ขอ้มลู 5 ทรพัยส์นิ 
ความเจรญิ 10.00 8 6 6 6 4 7 
ความสะดวกการ
เดนิทาง 

10.00 8 8 8 8 3 7 

สิง่อาํนวยความ
สะดวก 

10.00 9 6 6 6 3 7 

การใชป้ระโยชน์
สงูสดุ 

10.00 9 6 6 6 3 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 10.00 9 3 5 7 5 6 
ลกัษณะกายภาพ 10.00 9 4 4 6 4 7 
ขอ้จาํกดั 5.00 7 7 7 7 7 7 
ศกัยภาพ 5.00 8 5 6 6 3 6 
รวม 100.00 795 590 615 655 390 665 
การกาํหนดราคา 
อตัราสว่น 1.0000 0.8365 1.1271 1.0813 1.0153 1.7051  
ปรบัราคา บาท/ ต.ร.ว. 59,085 8,031 10,218 17,133 11,510  
น้ําหนกั % 10 30 20 10 30 100 
ราคาสทุธ ิ บาท/ ต.ร.ว. 5,908 2,409 2,044 1,713 3,453 15,527 

มลูคา่ตลาดทรพัยส์นิ (บาท / ตารางวา ) ปดัเศษ 15,500 
 

 




