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เรื่อง  ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
  ของบรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
 
เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบและผูถ้อืหุน้ 
  บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
 
ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการของ บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (“GENCO” หรอื 
“บริษทัฯ ”) ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2557 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอแก่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาใหส้ตัยาบนัใน
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกีย่วกบัการซื้อที่ดนิ 2 แห่ง จากบรษิัท ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
(“ภทัรเฮ้าส”์) มูลค่ารวม 91.53 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการเมื่อเดอืนธนัวาคม 2556 โดยมรีายละเอยีดของ
ทีด่นิทีไ่ดม้า ดงันี้ 

1) ทีด่นิแปลงที ่1 จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยู่บนถนนปทุมธานี-สามโคก ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี มลูค่ารวม 64.62 ลา้นบาท 

2) ทีด่นิแปลงที ่2 จ านวน 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา ตัง้อยู่ในซอยสามคัค ี28 ถนนสามคัค ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง
นนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีมลูค่ารวม 26.91 ลา้นบาท 

การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แปลง มวีตัถุประสงค์เพื่อน าทีด่นิส่วนใหญ่มาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
อาคารทีพ่กัอาศยัเพื่อขายตามแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 รวมถงึประกาศทีม่กีารแกไ้ข
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์เพื่อการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการซึ่งเข้าหลกัเกณฑ์ยกเว้นตาม
ประกาศดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม คู่สญัญาในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ ภทัรเฮา้ส ์เป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนั เนื่องจาก 1) บรษิทัฯ และภทัร
เฮ้าส์มกีรรมการร่วมกนัคือนายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิ 2) นายอิทธฤิทธิ ์วิภูศริ ิและนายอศัวนิ วภิูศริ ิซึ่งเป็นกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของภทัรเฮา้ส ์ และ 3) นายชาญวทิย ์วภิูศริ ิและนายปิยวทิย ์วภิูศริิ ซึง่เป็นญาติ
สนิทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรอืกรรมการของภทัรเฮ้าส์  ดงันัน้ การเข้าท า
รายการซื้อที่ดินดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถงึประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีก “ประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั”) ทัง้นี้ เมื่อนบัรวมมลูค่าการเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่ง ซึง่เป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงราย
เดยีวกนั กบัค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 92.10 ล้านบาท ขนาดของการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงในครัง้นี้จะเท่ากบัรอ้ยละ 8.47 ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(Net Tangible 
Assets: NTA) ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่เป็นงบการเงนิล่าสุดทีผ่่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
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ในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ มหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเขา้ท ารายการ โดย
ตอ้งไดร้บัเสยีงอนุมตัไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องกบัการท ารายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการจดัส่ง
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และระบุชื่อและจ านวน
หุน้ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
แสดงความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูถ้อืหุน้ อน่ึง เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการดงักล่าวแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2556 คณะกรรมการ
บรษิัทฯ จงึมมีติเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 29 เมษายน 2557 
พจิารณาใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

จากขอ้ก าหนดตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั (“ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรอื “ASPA”) ซึง่เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน กลต.”) และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเขา้ท ารายการครัง้นี้ ใหเ้ป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบัการท ารายการ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมีความโปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ให้
สตัยาบันในการเข้าท ารายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องความ
สมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณา
ต่อไป  

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ จดัท าขึน้จากการศกึษาขอ้มูลและรายละเอยีดจากสารสนเทศที่
บรษิทัฯ ไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ และขอ้มูลที่ไดร้บัจากบรษิทัฯ  อนัได้แก่ แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สญัญาซือ้ขายทีด่นิ สมมตฐิานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการศกึษาและประเมนิความเป็นไป
ได้ในการพฒันาและด าเนินโครงการบนที่ดินที่บริษัทฯ ได้เข้าท ารายการดังกล่าว รวมถึงข้อมูลและเอกสารอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยงัไดย้ดึถอืขอ้มูลตามที่
ไดร้บัจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรายงานของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใน
ตลาดทุน 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิทั รชิ แอพไพรซลั จ ากดั และ บรษิทั ทบทว ีแอพไพรซลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิในตลาดทุนและผู้ประเมนิหลกัที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต. และงบการเงนิของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานแลว้จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทัง้นี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอนี้  จดัท าขึน้เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการเข้าท า
รายการที่เกีย่วโยงกนัในครัง้นี้เท่านัน้ โดยมสีมมติฐานว่าขอ้มูลและเอกสารที่ไดร้บัจากบรษิัทฯ และ/หรอืผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ และขอ้มูลที่ไดร้บัจากแหล่งภายนอก ซึ่งเป็นขอ้มูลทีท่ี่ปรกึษาทางการเงนิอสิระใช้ในการพจิารณาให้ความเหน็
เกี่ยวกบัการท ารายการในครัง้นี้ มคีวามถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระอาศยัขอ้มูลที่เกดิขึน้ 
ตลอดจนการวเิคราะหส์ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมในขณะท าการศกึษาเท่านัน้ รวมถงึการก าหนดสมมตฐิานต่างๆ 
จากการพจิารณาความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์จากสถานการณ์ปจัจุบนัขณะจดัท ารายงาน ดงันัน้หากมกีารเปลีย่นแปลง
ใดๆ อนัเป็นนยัส าคญัทีเ่กดิขึน้ในอนาคตกอ็าจจะสง่ผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทัฯ และผู้
ถอืหุน้ได ้ 

 

 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 5 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

อย่างไรกต็าม การพจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการดงักล่าว ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
แต่ละรายเป็นส าคญั ผู้ถือหุ้นจงึควรท าการศกึษาขอ้มูลทัง้หมดที่ปรากฎในรายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระ และเอกสารทัง้หมดที่ส่งมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นในครัง้นี้ และใชดุ้ลยพนิิจตดัสนิใจเพื่อลงมติอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี้ ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

บทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary) 

เน่ืองดว้ย บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (“GENCO” หรอื “บริษทัฯ ”) มนีโยบาย
มุ่งเน้นดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโครงการทีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล นอกเหนือจาก
การใหบ้รกิารก าจดัขยะสารพษิในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ฐานรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ  
และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยในเดอืนธนัวาคม 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่10/2556 ไดม้มีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ย 1) ทีด่นิจ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บรเิวณถนน
ปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และ 2) ทีด่นิจ านวน 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 91.53 ลา้นบาท จากบรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“ภทัรเฮ้าส”์) ซึง่เป็นบุคคล
ทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั เน่ืองจากกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในภทัรเฮา้ส ์เป็นกรรมการและผูบ้รหิาร และ/หรอื ญาติ
สนิทของกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซื้อขายทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าวแลว้เสรจ็เมื่อ
วนัที ่24 ธนัวาคม 2556 

รายการซือ้ทีด่นิดงักล่าว จดัเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรายการธุรกจิปกตทิีไ่ม่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไปตาม
ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เมื่อค านวณขนาดของรายการ โดยนับรวมต้นทุนการซื้อที่ดนิและค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 92.10 ลา้นบาท คดิเป็นขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 8.47 ซึง่มากกว่า
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่เป็น
งบการเงนิล่าสดุทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ดงันัน้ ก่อนการเขา้ท ารายการ บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งจดัท า
รายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ก่อนเขา้ท า
รายการ  

อน่ึง บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการดงักล่าวแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2556 โดยมไิดป้ฎบิตัติามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัด้วยเหตุความเขา้ใจคลาดเคลื่อนเกีย่วกบัลกัษณะรายการ อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัค าชี้แจงจาก 
ส านกังาน กลต. เรื่องลกัษณะรายการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2557 จงึมมีติ
ใหน้ าเสนอแกท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่29 เมษายน 2557 เพื่อพจิารณาใหส้ตัยาบนัใน
การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใสและเป็นไปตามประกาศรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และ/หรอืขอ้ก าหนดอื่นๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน กลต.  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ 

รายการทีจ่ะขอสตัยาบนัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ รายการซือ้ทีด่นิจ านวน 2 แห่ง จากภทัรเฮา้ส ์ซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ทีด่นิแปลงที ่1 บนโฉนดทีด่นิเลขที ่11794 จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก 
ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี มลูค่ารวม 64.62 ลา้นบาท 

2) ทีด่นิแปลงที ่2 บนโฉนดทีด่นิเลขที ่181208-181211 จ านวนรวม 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ในซอยสามคัค ี
28 ถนนสามคัค ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีมลูค่ารวม 26.91 ลา้นบาท 

 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 6 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

บรษิทัฯ เขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ประเภท
อาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยัเพื่อขาย รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์เพิม่เตมิจากโครงการที่บรษิทัฯ มอียู่ในปจัจุบนั 
ซึง่การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ทีต่้องการขยายธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึง่เป็น
ธุรกิจรองของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย จงึได้มุ่งเน้นในการหาที่ดนิที่ตัง้อยู่ในท าเลที่มศีกัยภาพเพื่อน ามาพฒันาโครงการเพื่อ
สรา้งฐานรายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่เตมิจากธุรกจิก าจดัขยะสารพษิในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใน
ปจัจุบนั  

ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ 

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ย ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-
สามโคก จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 2 ไร่ – 
งาน 97 ตารางวา เพื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได้พจิารณา ขอ้ด ีประโยชน์ 
ขอ้ดอ้ย ปจัจยัเสีย่ง และผลกระทบของการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ประโยชน์และข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1) เป็นการได้มาซึ่งที่ดนิซึ่งตัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ เหมาะแก่การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคาร
ส านกังานและทีพ่กัอาศยั รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์ตามแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทีต่อ้งการเพิม่ฐาน
รายไดข้องบรษิทัฯ ใหส้งูขึน้จากการขยายธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2) ท าใหบ้รษิทัฯ มทีีด่นิส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง 

3) เพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

4) ช่วยกระจายความเสีย่งของบรษิทัฯ จากการพึง่พงิธุรกจิหลกัเพยีงธุรกจิเดยีว 

5) ลดความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิทีจ่ะน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต  

ข้อเสียและความเสีย่งของการเข้าท ารายการ 

1) ความเสีย่งทีโ่ครงการทีจ่ะพฒันาขึน้บนทีด่นิดงักล่าวอาจมผีลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากค่าใชจ้่าย
ในช่วงแรกของการเปิดด าเนินงานโครงการมกัมจี านวนค่อนขา้งสงู 

2) ความเสีย่งจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์าจใชร้ะยะเวลาและงบประมาณมากกว่าทีก่ าหนด  

3) ความเสีย่งจากการด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้เนื่องจากการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
อื่นในบรเิวณเดยีวกนั ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรายได ้ก าไร และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ  

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นข้างต้น อาจส่งผลให้การเข้าท ารายการซื้อที่ดินทัง้ 2 แห่งเพื่อน ามาพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยไ์ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์หรอืผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไม่น่าส่งผล
กระทบต่อบรษิทัฯ มากนัก เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการพฒันาและบรหิารจดัการโครงการทีพ่กั
อาศยัและอาคารพาณิชย์ที่ประสบความส าเรจ็มาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ อกีทัง้ ก่อนที่บรษิทัฯ จะเริม่ด าเนินการ
พฒันาโครงการดงักล่าว บรษิทัฯ ไดท้ าการศกึษาและประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมถงึวเิคราะหผ์ลกระทบจาก
ปจัจยัเสีย่งต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ในหลากหลายมุมมอง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเมื่อโครงการแล้วเสรจ็และเริม่เปิดด าเนินงานเชงิ
พาณิชย ์จะสามารถสรา้งผลตอบแทนในระดบัทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้นอกจากนี้ โครงการทีบ่รษิทัฯ จะพฒันาขึน้ดงักล่าว
เป็นโครงการขนาดเลก็ มูลค่าเงนิลงทุนไม่สงู และใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของโครงการ 
ดงันัน้ หากการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กไ็ม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงนิของบรษิทัฯ มากนกั 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 7 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

แมก้ารเขา้ท ารายการในครัง้นี้อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งดงักล่าว ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท า
รายการซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ในครัง้นี้ มีความสมเหตสุมผล เน่ืองจากประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ คาดว่า
จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการมมีากกว่าขอ้ดอ้ย อกีทัง้ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการไม่น่าส่งผล
กระทบต่อบรษิัทฯ มากนัก ดงันัน้ การซื้อที่ดนิทัง้ 2 แห่ง  จงึน่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมและการเติบโตอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทัฯ ในอนาคต 

ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา 

ราคาซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ทีด่นิ เน้ือทีร่วม ราคาตอ่ตารางวา มลูคา่รวม /1 
1) ทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 
2,308 ตารางวา 28,000 บาท 64.62 ลา้นบาท 

2) ทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี 
จ านวน 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา 

897 ตารางวา 30,000 บาท 26.91 ลา้นบาท 

  รวม 91.53 ลา้นบาท 
/1 ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิซึง่รบัผดิชอบโดยบรษิทัฯ กึง่หนึ่ง คดิเป็นเงนิจ านวนประมาณ 0.57 ลา้นบาท 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นว่า ราคาในการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวมีความเหมาะสม และจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษิทัฯ จากการประเมนิใน 2 แนวทาง ดงันี้ 

แนวทางที ่1 

การพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาซือ้ทีด่นิกบัราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิหลกัของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิในตลาดทุน 
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต.  (“ผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น”)  2 ราย ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั รชิ แอพไพรซลั 
จ ากดั (“ริช แอพไพรซลั”) และบรษิทั ทบทว ีแอพไพรซลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (“ทบทวี แอพไพรซลั”) ซึง่ไดท้ าการ
ประเมนิราคาทีด่นิตามรายงานลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด ซึง่เป็นวธิกีารประเมนิราคา
ทีด่นิทีเ่หมาะสม เน่ืองจากเป็นวธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิทีส่ะทอ้นภาวะตลาดการซือ้ขายในปจัจุบนั   

จากแนวทางการประเมนิขา้งต้น พบว่า ราคาซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง มูลค่ารวม 91.53 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัฯ จ่ายใหแ้ก่ภทัรเฮา้ส ์
อยู่ในระดบัต ่ากว่าราคาทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย ดงัแสดงรายละเอยีดได ้ดงันี้ 

ตารางเปรยีบเทยีบมลูค่าการซือ้และราคาประเมนิทีด่นิ 

ทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี

ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ วธิกีารประเมนิมลูคา่ ราคาตอ่ตารางวา มลูคา่รวม (ลา้นบาท) 
รชิ แอพไพรซลั วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 29,000 บาท 65.98/1 
ทบทว ีแอพไพรซลั วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 30,000 บาท 69.24/2 
มลูคา่ทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้ 28,000 บาท 64.62  
ราคาทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้สงู(ต ่า)กวา่ราคาประเมนิ (1.36 - 4.62) 
ราคาทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้สงู(ต ่า)กวา่ราคาประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ (2.06 - 6.67) 

/1  ประเมนิมลูค่าโดยไมไ่ดค้ดิรวมเนื้อทีป่ระมาณ 33 ตารางวา ซึง่ ณ วนัทีเ่ขา้ท าการส ารวจ พืน้ทีด่งักล่าวไดใ้ชเ้ป็นทางเขา้-ออกของโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรแห่งหนึ่งของภทัรเฮา้ส์ซึ่งเป็นคู่สญัญาของการท ารายการในครัง้นี้ จงึท าใหเ้หลอืเนื้อทีใ่นส่วนทีป่ระเมนิเท่ากบั 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา 
อย่างไรกต็าม ปจัจบุนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอคนืพืน้ทีด่งักล่าวจากภทัรเฮา้ส ์ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2557 

/2  ประเมนิมลูค่าบนเนื้อทีด่นิแบบเตม็พืน้ที ่5 ไร ่3 งาน 8 ตารางวา  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 8 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

ทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี

ผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ วธิกีารประเมนิมลูคา่ ราคาตอ่ตารางวา มลูคา่รวม (ลา้นบาท) 
รชิ แอพไพรซลั วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 31,000 บาท 27.81 
ทบทว ีแอพไพรซลั วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด 40,000 บาท 35.88 
มลูคา่ทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้ 30,000 บาท 26.91 
ราคาทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้สงู(ต ่า)กวา่ราคาประเมนิ (0.90 - 8.97) 

ราคาทีบ่รษิทัฯ จา่ยซือ้สงู(ต ่า)กวา่ราคาประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ (3.24 - 25.00) 

โดยสรุป รชิ แอพไพรซลั และทบทว ีแอพไพรซลั ประเมนิมูลค่ารวมของทีด่นิทัง้ 2 แห่งเท่ากบั 93.79 ลา้นบาท และ 
105.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะทีม่ลูค่ารวมของการไดม้าซึง่ทีด่นิของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ เท่ากบั 91.53 ลา้นบาท ดงันัน้ 
ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัจงึต ่ากว่าราคาประเมนิ 2.26 - 13.59 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 2.41-12.92 

แนวทางที ่2 

การประเมินผลตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว 
เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้  

ตารางสรุปการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี

โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ผลตอบแทน 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return หรอื “IRR”) รอ้ยละ 11.86 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value หรอื “NPV”) 5.59 ลา้นบาท 
ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 6 ปี 

ทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี

โครงการสามคัค ีทาวน์โฮม ผลตอบแทน 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return หรอื “IRR”) รอ้ยละ 14.51 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value หรอื “NPV”) 3.07 ลา้นบาท 
ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 4 ปี 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) จากการ
ลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์2 โครงการบนทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และที่ดนิ
บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุรี ซึง่ค านวณไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.86 และรอ้ยละ 14.51 ตามล าดบั โดยเมื่อพจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ของบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 
9.91 จะเห็นได้ว่าอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบันัน้สูงกว่าต้นทุนทาง
การเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัฯ   

ทัง้นี้ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการทัง้ 2 โครงการดงักล่าว ทีค่ านวณไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.86 และ
รอ้ยละ 14.51 นัน้ ไดร้วมตน้ทุนค่าทีด่นิทีบ่รษิทัฯ ไดจ้่ายใหแ้ก่ภทัรเฮา้สแ์ละเงนิลงทุนก่อสรา้งโครงการซึง่ถอืเป็นต้นทุน



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 9 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

หลกัทีส่ าคญัของการพฒันาโครงการแลว้ จงึสามารถสรุปไดว้่าราคาทีบ่รษิทัฯ จ่ายซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัในครัง้นี้ มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ   

ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเป็นธรรมของเง่ือนไขของสญัญาซ้ือขายท่ีดิน 

จากการพจิารณาเงื่อนไขทีส่ าคญัทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายทีด่นิ 2 ฉบบัทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างบรษิทัฯ และภทัรเฮา้ส ์เพื่อการ
ซือ้ขายทีด่นิ 2 แห่ง ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า เงื่อนไขส าคญัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าว มี
ความเป็นธรรมและเป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นปกตทิัว่ไปของสญัญาซือ้ขายทีด่นิ การเขา้ท ารายการซือ้ขายทีด่นิระหว่างบรษิทัฯ 
และภทัรเฮา้สใ์นครัง้น้ีไม่ไดท้ าใหคู้่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมคีวามไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ 
เงื่อนไขทีไ่ดต้กลงร่วมกนัระหว่างคู่สญัญา ทีก่ าหนดใหค้่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งการซือ้ขายทีด่นิ อนัไดแ้ก่ ภาษี อากรแสตมป์ 
และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิอ์ื่นๆ เป็นความรบัผดิชอบของภทัรเฮา้สห์รอืผูข้าย โดยบรษิทัฯ รบัผดิชอบ
เพยีงค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิกึง่หน่ึง ช่วยใหบ้รษิทัฯ ลดภาระค่าใชจ้่ายและลดต้นทุนในการไดม้า
ซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิให้การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์บนที่ดนิที่บรษิัทฯ ได้มาในครัง้นี้
สามารถใหผ้ลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ได ้

สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

จากการพจิารณาขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัใิหส้ตัยาบนัในการเขา้
ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง จากภทัรเฮา้ส ์ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ  เน่ืองจาก 

1) การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่ง เป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิที่ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ มคีวามเหมาะสมส าหรบั
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ  และเป็นไปตามวตัถุประสงค์การด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ทีต่้องการสรา้งฐานรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์ห้สงูขึน้ เพื่อกระจายสดัส่วนรายได้ 
ลดการพึง่พงิธุรกจิหลกัเพยีงอย่างเดยีว 

2) ราคาซือ้ทีด่นิระหว่างบรษิทัฯ และภทัรเฮา้สม์คีวามสมเหตุสมผลและไม่ท าให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ เนื่องจากราคา
ทีบ่รษิทัฯ จ่ายซือ้ทีด่นิ ซึง่มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 91.53 ลา้นบาท ต ่ากว่าราคาทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 
ราย ประมาณรอ้ยละ 2.41-12.92 

3) เมื่อค านวณอตัราผลตอบแทนภายในทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยบ์น
ทีด่นิ 2 แห่งดงักล่าว พบว่าการลงทุนพฒันาโครงการสามารถใหผ้ลตอบแทนในระดบัทีด่แีละเหมาะสมแก่บรษิทัฯ  

4) เงื่อนไขส าคญัทีไ่ดม้กีารระบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายทีด่นิทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างบรษิทัฯ และภทัรเฮา้ส ์เป็นไปตามเงื่อนไข
ปกตทิัว่ไปของสญัญาซือ้ขายทีด่นิและไมม่กีารเอือ้ประโยชน์ใหคู้่สญัญาฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบจาก
การเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมติัให้สัตยาบนัแก่บริษัทฯ ในการเข้าท ารายการดงักล่าวหรือไม่ เป็นการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจึงควรศึกษาข้อมูลทัง้หมดท่ีปรากฎในรายงานของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และ
เอกสารทัง้หมดท่ีส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในครัง้น้ี และใช้ดลุยพินิจในการตดัสินใจเพื่อลงมติ
อย่างรอบคอบ 
 
 
 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 10 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

1. ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
1.1 วตัถปุระสงคแ์ละท่ีมาของรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) (“GENCO” หรอื 
“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2557  มมีตใิหน้ าเสนอแก่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกีย่วกบัการซือ้ทีด่นิ 2 แห่งจาก บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“ภทัรเฮ้าส”์) มลูค่ารวม 91.53 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของทีด่นิทีไ่ดม้า ดงันี้ 

1) ทีด่นิแปลงที ่1 จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก ต าบลสามโคก อ าเภอ
สามโคก จงัหวดัปทุมธานี มลูค่ารวม 64.62 ลา้นบาท 

2) ทีด่นิแปลงที ่2 จ านวน 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ในซอยสามคัค ี28 ถนนสามคัค ี ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีมลูค่ารวม 26.91 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ เขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง ดงักล่าว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าทีด่นิมาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอาคารส านักงานและที่พกัอาศยัเพื่อขาย รวมถึงอาคารให้เช่าเชงิพาณิชย์ โดยเป็นการเขา้ท ารายการกบั 
ภทัรเฮา้ส ์ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจาก 1) บรษิทัฯ และภทัรเฮา้สม์ีกรรมการร่วมกนัคอืนายอทิธฤิทธิ ์วภิู
ศริ ิ 2) นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิและนายอศัวนิ วภิูศริ ิซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
ภทัรเฮา้ส ์และ 3) นายชาญวทิย ์วภิูศริ ิและนายปิยวทิย์ วภิูศริิ ซึ่งเป็นญาตสินิทของกรรมการและผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และ/หรอืกรรมการของภทัรเฮา้ส์ รายการซือ้ที่ดนิดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัประเภทรายการธุรกจิปกตทิีไ่ม่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถงึประกาศทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีก “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 8.47 ซึง่มากกว่า
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่
เป็นงบการเงนิล่าสดุทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ตามขอ้ก าหนดของประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงาน
และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อจดัท ารายงานแสดงความเหน็
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขที่
ส าคญัของการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัขา้งต้น รวมถงึจะต้องด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ท ารายการ โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
 

1.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่10/2556 เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2556 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการ
ซือ้ทีด่นิ 2 แห่งจากภทัรเฮา้ส ์ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่
24 ธนัวาคม 2556 (วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ) 

บรษิัทฯ เขา้ท ารายการดงักล่าว โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าที่ดินมาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพิม่เติมจาก
โครงการทีม่อียู่ในปจัจุบนัตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการดงักล่าวก่อนไดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวาม



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 11 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

เขา้ใจคลาดเคลื่อนเกีย่วกบัลกัษณะรายการ อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากบรษิทัฯ ไดร้บัค าชีแ้จงจากส านักงาน กลต. 
เกี่ยวกบัลกัษณะรายการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมมีตใิห้น าเสนอแก่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2557 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่29 เมษายน 2557 เพื่อพจิารณาใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการ เพื่อใหก้ารท ารายการ
ดงักล่าวมคีวามโปร่งใสและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ทัง้นี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมตัิการให้สตัยาบนัในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิัทฯ จะยกเลกิการเขา้ท า
รายการและขายทีด่นิดงักล่าวคนืใหก้บัภทัรเฮา้สต์ามราคาซือ้ขายและบวกต้นทุนการพฒันาทีด่นิทีบ่รษิทัไดล้งทุน
แลว้ (ถา้ม)ี  

 
1.3 คู่สญัญาและความสมัพนัธท่ี์เก่ียวข้อง 

การเขา้ท ารายการซื้อที่ดนิทัง้ 2 แห่ง เป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงรายเดยีวกนั ซึ่งสามารถสรุป
ความสมัพนัธข์องคู่สญัญาในการท ารายการ ไดด้งันี้ 

ผูซ้ือ้ : บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
ผูข้าย : บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
  รายละเอยีดทางธุรกจิทีส่ าคญัของภทัรเฮา้ส ์มดีงัต่อไปนี้ 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล  0107548000188 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั  13 พฤษภาคม 2536 

ทุนช าระแลว้  400,000,000 บาท 

ทีต่ ัง้บรษิทั  111 หมู่ที ่7 ถนนนนบุร-ีปทุมธานี ต าบลบางควูดั 
อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

ลกัษณะธุรกจิ  พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กรรมการบรษิทั  1) นายชาญวทิย ์วภิศูริ ิ
2) นายสนิท กฤตพงศพ์มิาน 
3) นายชวโรจน์ สขุเอม 
4) นายอทิธฤิทธิ ์วภิศูริ ิ
5) นายยงยศ ปาละนิตเิสนา 
6) นายดวรติ ตณัฑศ์ุภศริ ิ
7) นายอุทศิ ภญิโญภทัรกุล 

นายชาญวทิย ์วภิูศริ ิและนายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิเป็น
กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง 
ผูซ้ือ้และผูข้าย 

: ภทัรเฮา้ส ์ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจาก 1) บรษิทัฯ และ ภทัรเฮา้ส ์ มี
กรรมการร่วมกนัคอื นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิ 2) นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิและนายอศัวนิ 
วิภูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของภัทรเฮ้าส ์ 
และ 3) นายชาญวทิย ์วภิูศริ ิและนายปิยวทิย ์วภิูศริิ ซึง่เป็นญาตสินิทของกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และ/หรอืกรรมการของภทัรเฮา้ส ์



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 12 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

นอกจากนี้ กลุ่มวภิูศริถิอืเป็นบุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีในการท ารายการทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อใหส้ตัยาบนัในการท ารายการครัง้นี้ โดยสรุปความสมัพนัธแ์ละสว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

 ลกัษณะความ 
สมัพนัธ ์ 

บรษิทัฯ  ภทัรเฮา้ส ์

กรรมการ/
ผูบ้รหิาร 

% การถอืหุน้/1 กรรมการ % การถอืหุน้/2 

1. นายอศัวนิ วภิูศริ ิ บดิา X - - 10.00 

2. นางสมบตั ิอนิทรข์าว มารดา - - - 2.48 

3. นายชาญวทิย ์วภิูศริ ิ บุตร - 5.78 X 62.50 

4. นางสาววราพร      
สวุรรณเทวรตัน์ 

คูส่มรสของ 
นายชาญวทิย ์

- 2.28 - - 

5. นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิ บุตร X 8.58 X 12.50 

6. นายปิยวทิย ์วภิูศริ ิ บุตร - - - 12.50 

7. บมจ. ภทัรเฮา้ส ์
แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ 

กรรมการ/ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร
ของ GENCO หรอืญาติ
สนิทของบุคคลดงักล่าว 

- 3.42 - - 

รวมกลุ่มวภิูศริ ิ  20.06  99.98 
/1  ขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด ณ วนัที ่1 เมษายน 2557 
/2  ขอ้มลูรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 เมษายน 2556 

 
1.4  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และบรเิวณถนน
สามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจากภทัรเฮา้ส ์ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าทีด่นิดงักล่าวมาพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ตามแผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ทีต่้องการขยายธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และ
สร้างฐานรายได้จากธุรกจิดงักล่าวให้สูงขึน้ โดยบรษิทัฯ จะน าทีด่นิทัง้ 2 แห่งมาพฒันาโครงการประเภทอาคาร
ส านกังานและทีพ่กัอาศยัเพื่อขาย  และส่วนหนึ่งพฒันาเป็นอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย์  ภายใต้ชื่อโครงการสามโคก 
โฮมออฟฟิศ และโครงการสามคัค ีทาวน์โฮม 
 

1.5  รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ไดม้าจากการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ ประกอบดว้ย  

1)  ทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธาน-ีสามโคก จงัหวดัปทุมธานี  

บรษิัทฯ ไดม้าซึ่งที่ดนิเปล่าจ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา  ตัง้อยู่บนถนนปทุมธานี-สามโคก ต าบลสามโคก 
อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี บนโฉนดทีด่นิ ดงันี้ 

แปลงที ่ โฉนดทีด่นิเลขที ่
เน้ือทีด่นิ 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ ภาระผกูพนั 
ไร ่ งาน ตารางวา 

1 11794 5 3 8 บมจ. ภทัรเฮา้ส ์ ไม่ม ี
รวมเน้ือทีด่นิ 5 3 8   



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 13 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

รายละเอยีดของทีด่นิ : 

ประเภททีด่นิ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในสภาพช ารดุซึง่จะตอ้งรือ้ถอนในอนาคต/1 

เน้ือที ่ 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา (หรอื 2,308 ตารางวา) 

ท าเลทีต่ ัง้ รมิถนนปทุมธาน-ีสามโคก (ทล. 3111) กม. 3+460 ต าบลสามโคก อ าเภอสาม
โคก จงัหวดัปทมุธาน ี

โฉนดทีด่นิ โฉนดทีด่นิจ านวน 1 โฉนด เลขที ่11794 

เลขทีด่นิ 13 

รปูทรงทีด่นิ รปูหลายเหลีย่ม 

อาณาเขตตดิต่อ ทศิเหนือ – ทีด่นิของบุคคลอืน่ 
ทศิใต ้– ถนนเมนภายในหมู่บา้นภทัรไพรเวท 1 
ทศิตะวนัออก – ถนนปทุมธาน-ีสามโคก (ทล. 3111) 
ทศิตะวนัตก – ถนนภายในหมู่บา้นภทัรไพรเวท 1 

หน้ากวา้ง 112 เมตร 

สภาพทีด่นิ ทีด่นิถมแลว้ สงูระดบัเดยีวกบัถนน  

สิง่อ านวยความสะดวก ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และทอ่ระบายน ้า 

การคมนาคม ถนนปทุมธาน-ีสามโคก (ทล. 3111) เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ลกัษณะพืน้ผวิ
จราจรเป็นทางลาดยาง มผีวิจราจรรวม 6 ช่อง กวา้งประมาณ 12 เมตร  

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั แวดลอ้มไปดว้ยโครงการหมู่บา้นตา่งๆ เช่น หมู่บา้นภทัร
ไพรเวท 1 หมู่บา้นพรอ้มพฤกษา หมู่บา้นเบญจพร หมู่บา้นภสัสรตัน์ รวมถงึ
รา้นคา้ โชวร์มูรถยนต ์สถานีบรกิารน ้ามนั และธนาคารพาณิชย ์

สถานทีใ่กลเ้คยีงทีส่ าคญั โรงเรยีนวภิารตัน์ ทีว่า่การอ าเภอสามโคก 

ขอ้ก าหนดผงัเมอืง ทีด่นิตัง้อยูน่อกเขตบงัคบัใชผ้งัเมอืงของจงัหวดัปทุมธานี 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิและ 
วนัทีไ่ดม้า 

บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2547 

ภาระผกูพนั ไม่ม ี

การเวนคนื ทีด่นิไม่อยูใ่นแนวเวนคนืของทางราชการ 

ราคาประเมนิทีด่นิของราชการ 35.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 15,585 บาทตอ่ตารางวาโดยเฉลีย่ 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของรชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0916-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 
หมายเหตุ /1 ปจัจบุนัสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิไดร้บัการรือ้ถอนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 14 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

แผนท่ีตัง้ท่ีดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และรปูจ าลองลกัษณะท่ีดิน 

 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561864 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 
สภาพแวดลอ้มท่ีดิน 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561864 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

  

ต าแหน่งท่ีตัง้ของท่ีดิน 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 15 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

2)  ทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี 

บรษิทัฯ ไดม้าซึง่ทีด่นิเปล่าจ านวน 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา ตัง้อยู่ในซอยสามคัค ี28  ถนนสามคัค ีต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีซึง่ประกอบดว้ยโฉนดทีด่นิจ านวน 4 แปลงย่อย ดงันี้ 

แปลงที ่ โฉนดทีด่นิเลขที ่
เน้ือทีด่นิ 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ ภาระผกูพนั 
ไร ่ งาน ตารางวา 

2-1 181208 - 2 56 บมจ. ภทัรเฮา้ส ์ ไม่ม ี
2-2 181209 - 2 26 บมจ. ภทัรเฮา้ส ์ ไม่ม ี
2-3 181210 - 2 14 บมจ. ภทัรเฮา้ส ์ ไม่ม ี
2-4 181211 - 2 01 บมจ. ภทัรเฮา้ส ์ ไม่ม ี

รวมเน้ือทีด่นิ 2 0 97   

รายละเอยีดของทีด่นิ : 

ประเภททีด่นิ ทีด่นิวา่งเปล่า 

เน้ือที ่ 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา (หรอื 897 ตารางวา) 

ท าเลทีต่ ัง้ 
ซอยสามคัค ี28 (หมู่บา้นภทัรนิเวศน์) ถนนสามคัค ีต าบลทา่ทราย อ าเภอเมอืง
นนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี

โฉนดทีด่นิ โฉนดทีด่นิรวม 4 โฉนด ไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิเลขที ่181208-181211 

เลขทีด่นิ 735-738 

รปูทรงทีด่นิ รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ 

อาณาเขตตดิต่อ ทศิเหนือ – ทีด่นิของบุคคลอืน่ 
ทศิใต ้– ทีด่นิของบุคคลอืน่ 
ทศิตะวนัออก – ทีด่นิของบุคคลอืน่และซอยพงิอมัพรคอนโดทาวน์ 
ทศิตะวนัตก – ล าเสอืตาย 

หน้ากวา้ง 78 เมตร 

สภาพทีด่นิ ทีด่นิถมแลว้ สงูระดบัเดยีวกบัถนน  

สิง่อ านวยความสะดวก ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และทอ่ระบายน ้า 

การคมนาคม ถนนสามคัคเีป็นทางสาธารณประโยชน์ ลกัษณะผวิจราจรเป็นทางลาดยาง มผีวิ
จราจรรวม 2 ช่อง กวา้งประมาณ 5 เมตร 

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยั แวดลอ้มไปดว้ยโครงการหมู่บา้นตา่งๆ  เช่น หมู่บา้นสายณัห ์1 
หมู่บา้นประชานิเวศน์ 3 หมู่บา้นนิชดาธานี รวมถงึรา้นคา้และตลาดสมบรูณ์ทรพัย ์

สถานทีใ่กลเ้คยีงทีส่ าคญั ส านกังานเทศบาลนครนนทบุร ีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลท่าทราย โรงเรยีน
เบญจมราชานุสรณ์ ตลาดสมบรูณ์ทรพัย ์

ขอ้ก าหนดผงัเมอืง ทีด่นิตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีส่สีม้ ซึง่เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
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เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิและ 
วนัทีไ่ดม้า 

บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2547 

ภาระผกูพนั ไม่ม ี

การเวนคนื ทีด่นิไม่อยูใ่นแนวเวนคนืของทางราชการ 

ราคาประเมนิทีด่นิของ
ราชการ 

25.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 28,000 บาทตอ่ตารางวา 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของรชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0917-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 

แผนท่ีตัง้ของท่ีดินบริเวณถนนสามคัคี จงัหวดันนทบุรี และรปูจ าลองลกัษณะท่ีดิน 

 
ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0917-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 
สภาพแวดล้อมท่ีดิน 

 
ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561863 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 

ต าแหน่งท่ีตัง้ของท่ีดิน 
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1.6 สรปุสาระส าคญัของสญัญาซ้ือขายท่ีดินระหว่างบริษทัฯ และภทัรเฮ้าส ์

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดส้อบทานสญัญาซือ้ขายทีด่นิทัง้ 2 แห่ง ซึง่จดัท าขึน้ระหว่างบรษิทัฯ ในฐานะ “ผูซ้ือ้” 
และภทัรเฮา้ส ์ในฐานะ “ผูข้าย” โดยสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายทีด่นิทัง้ 2 แห่ง มเีงื่อนไขของสญัญาเช่นเดยีวกนั 
ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

วนัท่ีของสญัญา 24 ธนัวาคม 2556 

คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ือ้ 
บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูข้าย 

วตัถปุระสงคข์องสญัญา ผูข้ายตกลงขายและผูซ้ือ้ตกลงซือ้ทีด่นิดงัมรีายละเอยีดตามทีร่ะบใุนแต่ละสญัญา 
โดยมผีูข้ายเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่าว 

ราคาและการช าระราคา ผูข้ายตกลงขายและผูซ้ือ้ตกลงซือ้ทีด่นิในราคาตามทีร่ะบใุนสญัญา 

 ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธาน-ีสามโคก จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5-3-8 ไร่ (2,308 
ตารางวา) ราคาตารางวาละ 28,000 บาท มลูคา่รวม 62.42 ลา้นบาท 

 ทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 2-0-97 ไร่ (897 ตารางวา) 
ราคาตารางวาละ 30,000 บาท มลูคา่รวม 26.91 ลา้นบาท 

โดยผูซ้ือ้ตกลงช าระคา่ทีด่นิใหแ้ก่ผูข้ายเป็นเงนิสด โดยเป็นการจ่ายช าระทัง้จ านวน 
ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ณ ส านกังานทีด่นิ 

เงื่อนไขส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจะไปด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน ณ 
ส านักงานทีด่นิ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 120 วนันับแต่วนัท าสญัญา หากผูซ้ื้อ
ผดินัดไม่มาด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ผูข้ายมสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาและใหถ้อืวา่สญัญาฉบบัน้ีเป็นอนัสิน้สดุลง 

 คา่จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ผูซ้ือ้ตกลงช าระใหก้ึง่หนึ่ง  
 ภาษแีละคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิ ์รบัผดิชอบโดยผูข้าย 

 
1.7  มูลค่าส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ มมีลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นจ านวนเงนิรวม 
91.53 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

ทีด่นิ ขนาดทีด่นิ ราคาซือ้ต่อตรว. มลูคา่ 

ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธาน-ีสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 2,308 ตรว. 28,000 บาท 64.62 ลา้นบาท 

ทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี 897 ตรว. 30,000 บาท 26.91 ลา้นบาท 

 รวมมลูคา่สิง่ตอบแทน 91.53 ลา้นบาท 
 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าการซื้อขายที่ดินทัง้ 2 แห่ง อ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินโดยผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัย์สนิ 2 ราย ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการประเมนิเพื่อการก าหนดมูลค่าการซื้อขายที่ดนิ  และการเจรจาต่อรอง
ระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย โดยราคาสดุทา้ยทีต่กลงซือ้ขายต ่ากว่าราคาประเมนิดงักล่าว 
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1.8  ขนาดของรายการ 

ส าหรบัรายการซือ้ที่ดนิ  2 แห่งจากภทัรเฮ้าส ์มมีูลค่ารวมทัง้สิน้  91.53 ลา้นบาท โดยในเดอืนธนัวาคม 2556 
บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าทีด่นิใหแ้ก่ภทัรเฮา้สเ์ป็นเงนิสดทัง้จ านวน ซึง่เมื่อรวมกบัค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ 
ค่าจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิซึง่รบัผดิชอบโดยบรษิทัฯ กึง่หนึ่ง จ านวนประมาณ 0.57 ลา้นบาท ท าให้มูลค่า
รวมของรายการซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้เท่ากบั 92.10 ลา้นบาท 

รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทรายการธุรกจิปกตทิี่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป โดย
ขนาดของการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ เท่ากบัรอ้ยละ 8.47 ซึง่มขีนาดของรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่เป็นงบการเงนิล่าสุดทีผ่่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต. ดงันัน้ บรษิัทฯ จะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนเขา้ท ารายการ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2556 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนัในครัง้นี้ โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในการท ารายการ 
 

1.9  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 

การไดม้าซึง่ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีเพื่อ
น ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  ดงันี้ 

1) เป็นการได้มาซึ่งที่ดนิ 2 แห่งซึ่งตัง้อยู่ในท าเลที่มศีกัยภาพ เหมาะแก่การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์
ประเภทอาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยั รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์ตามแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
ทีต่อ้งการมุ่งเน้นดา้นการเสรมิสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นธรุกจิรองของบรษิทัฯ เพื่อการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต 

2) ท าใหบ้รษิทัฯ มทีีด่นิส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง 

3) เพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ช่วยกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ ลดการพึง่พงิธุรกจิหลกั 

5) ลดความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิทีจ่ะน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 
 

1.10  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

บรษิทัฯ ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานมาช าระค่าทีด่นิทัง้ 2 แห่งใหแ้ก่ภทัรเฮา้ส ์เป็นจ านวนเงนิรวม 91.53 
ลา้นบาท 
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2.  ข้อมูลโดยสรปุของบริษทัฯ  

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานทางธรุกิจ 

ชื่อบรษิทั บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 0107540000111 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที ่447 ถนนบอนดส์ตรที ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ธุรกจิหลกั – ใหบ้รกิารบ าบดัและก าจดักากของเสยีจากอุตสาหกรรม 
 ธุรกจิรอง – พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ทุนจดทะเบยีน 900 ลา้นบาท 
 
เน่ืองจากการเจรญิเตบิโตและการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและการเพิม่จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็
ก่อให้เกดิปญัหามลพิษอนัเน่ืองมาจากของเสยีและสารพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ตระหนกัถงึปญัหาดงักล่าว และเลง็เหน็ถงึความจ าเป็นในการจดัตัง้ศนูยก์ าจดักากของเสยีขนาดใหญ่เพื่อรองรบัและ
ก าจดักากของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม จงึจดัตัง้บรษิัท บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) ขึ้นเพื่อด าเนินโครงการจดัตัง้ศูนย์บรกิารก าจดักากของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมกีระทรวง
อุตสาหกรรม และบรษิทั จ.ีซ.ีเอน็.โฮลดิง้ จ ากดั (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั หน่ึงดนิ จ ากดั) ไดล้งนามในสญัญา
เขา้ร่วมถอืหุน้ในบรษิทัฯ  เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2537 

 
2.2 ภาพรวมและแนวทางการด าเนินธรุกิจ 

2.2.1 ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ 

ในปจัจุบนั ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบดว้ย 2 ธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิการบ าบดัและ
ก าจดัของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โดยมรีายชื่อบรษิทัในกลุ่มแยกตามประเภทธุรกจิ
ดงันี้ 

บรษิทั ชือ่ยอ่ ประเภทธุรกจิ 

บมจ. บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม GENCO 
ใหบ้รกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีจาก
อุตสาหกรรม และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

บจก. เอเซยีพฒันา แลนด ์ AP ซือ้ขายและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

บจก. อนิดสัเทรยีล เวสตเ์มเนจเมนท ์(เอเซยี) IWMA 
ใหบ้รกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีจาก
อุตสาหกรรม 

 

  

 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 20 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
 
1) บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน)  

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิหลกัในการให้บรกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรมทัง้ที่เป็นอนัตรายและไม่
เป็นอนัตรายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ ในระบบฝงักลบ ระบบปรบัเสถยีรและการท าใหเ้ป็นของแขง็ 
ระบบผสมกากเชือ้เพลงิ  และระบบบ าบดัน ้าเสยี  รวมถงึการใหบ้รกิารจดัเกบ็รวบรวมและขนส่งของเสยีเพื่อ
น าไปบ าบดัหรอืก าจดั โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการด าเนินงานของศูนยบ์รกิารก าจดักากอุตสาหกรรม ไดแ้ก่  
ศนูยบ์รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมแสมด า และศนูยว์จิยัและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (“ศูนยแ์สมด า”)  
ศนูยบ์รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศนูยม์าบตาพุด”) 

ในขณะเดยีวกนัเพื่อเป็นการเพิม่เสถยีรภาพด้านรายได้ ในปี 2548 บรษิทัฯ จงึไดล้งทุนในธุรกจิเสรมิ ได้แก่ 
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มรีปูแบบเป็นโครงการทีพ่กัอาศยัประเภททาวน์เฮา้ส ์อาคารพาณิชย ์และอาคาร
ชุดพกัอาศยัเพื่อขาย และเน้นการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นหลกั 

นอกจากนี้ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกจิเกีย่วเนื่องโดยการจดัตัง้บรษิทัย่อย เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพใน
การแขง่ขนั และสามารถใหบ้รกิารไดค้รบวงจรและเตม็รปูแบบมากยิง่ขึน้ 
 

2) บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั (AP) 

AP จดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการซือ้ ขาย และพฒันาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย ์โดยมทีุน
จดทะเบยีน 170 ลา้นบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 170 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 17 ลา้นหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 10 บาท บรษิทัฯ ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 
 

3) บริษทั อินดสัเทรียล เวสตเ์มเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั (IWMA) 

IWMA จดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการใหบ้รกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรม 
โดยมทีุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 200 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 20 
ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท บรษิทัฯ ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

 

บจก.เอเซยีพฒันา แลนด์ บจก.อนิดสัเทรยีล เวสตเ์มเนจเมนท ์
(เอเซยี) 

บมจ. บรหิารและพฒันาเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

99.99% 99.99% 

กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เอกชน 

81.66% 1.67% 16.67% 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 21 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

2.2.2 แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

ทศิทางของการเติบโตของบรษิัทฯ ในอนาคตนัน้ ในสายธุรกิจบ าบดัและก าจดักากของเสยีอุตสาหกรรมยงัคง
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีส่ายธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์อีตัราการเตบิโตอย่างรวดเรว็และสงูขึน้ ท าใหอ้ตัราส่วน
รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตจะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่าธุรกิจบ าบัดและก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม โดยในปี 2557 เป็นตน้ไป ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ะมโีครงการขนาดใหญ่เกดิขึน้บนถนนตวิานนท ์ซึง่
การรบัรูร้ายไดจ้ะเริม่ในปี 2558-2560 และยงัมอีกีหลายโครงการทีค่าดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในต้นปี 2558 เช่นกนั  
ด้วยแนวทางการเพิ่มรายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นี้จึงท าให้อัตราส่วนรายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
มากกว่าธุรกจิบ าบดักากของเสยีอุตสาหกรรมในอนาคตอนัใกล ้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากผลด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะได้รบัผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทาง
การเมอืงภายในประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิภายในประเทศและต่อตลาดโดยรวมดว้ยเช่นกนั 

 
2.3   ลกัษณะการประกอบธรุกิจและภาวะอตุสาหกรรม 

2.3.1 ธรุกิจการบ าบดัและก าจดัของเสียจากอตุสาหกรรม 

ลกัษณะการให้บริการ 

ธุรกจิการบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรม เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการใหบ้รกิารบ าบดัและก าจดั
ของเสยีจากอุตสาหกรรมทัง้ทีเ่ป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารจดัเกบ็ รวบรวม และขนส่ง
กากของเสยีเพื่อน าไปบ าบดัหรอืก าจดั บรษิทัฯ มศีนูยบ์รกิารก าจดักากอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ศูนยบ์รกิารก าจดักาก
อุตสาหกรรมแสมด า/ศูนย์วิจัยและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม จงัหวดัราชบุรี  (“ศูนย์แสมด า”) และ
ศนูยบ์รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศนูยม์าบตาพุด”) ลกัษณะการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

1) หอ้งปฎบิตักิารวเิคราะห ์

บรษิัทฯ ไดใ้หบ้รกิารตรวจวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองเสยีโดยเกบ็จากตวัอย่างของเสยีจากโรงงานลูกค้ามาท า
การตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์เพื่อหาคุณสมบตัแิละวธิกีารบ าบดัและก าจดัมลพษิทีม่อียู่ทัง้ที่
เป็นอนัตรายหรอืไม่เป็นอนัตรายโดยวเิคราะหท์ัง้กายภาพและเคม ีรวมทัง้ควบคุมการปฏบิตังิานของหน่วย
ปฏบิตักิารของศนูยบ์ าบดัและก าจดักากของบรษิทัฯ  เพื่อจดัการบ าบดัและก าจดัอย่างถูกตอ้งไม่สง่ผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของชุมชน ทัง้นี้ห้องปฏบิตัิการวเิคราะหข์องบรษิทัฯ ไดข้ึน้
ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน 

2) ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

เป็นการบ าบดัน ้าเสยีหรอืกากตะกอนทีเ่ป็นของเหลวทีเ่กดิจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกยอ้มและโรงงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยน าเอาน ้าเสยีผ่านกระบวนการบ าบดัดว้ยวธิเีคม-ีฟิสกิสแ์ละชวีภาพ จนกว่าจะไดเ้กณฑ์
มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดไว้ ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบ าบดัจะถูกน าไปปรบั
เสถยีรและฝงักลบ 

3) ระบบปรบัเสถยีร 

เป็นการการท าลายฤทธิก์ากของเสยีที่เป็นพษิ แลว้เปลีย่นให้สารที่ผ่านการท าลายพษิแล้วกลายสภาพเป็น
ของแขง็ วตัถุประสงคค์อืท าใหเ้กดิการยดึเกาะทางเคมขีองสารพษิทีเ่ป็นองคป์ระกอบอยู่ในกากของเสยี เพื่อ



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 22 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

ยบัยัง้การแพร่กระจายไปสูส่ิง่แวดลอ้ม และยงัเป็นการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัทิางฟิสกิสข์องเสยีเพื่อท าใหง้่าย
ต่อการจดัเกบ็และฝงักลบ โดยของเสยีทีผ่่านกระบวนการปรบัเสถยีรแลว้จะถูกน าไปฝงักลบต่อไป 

4) ระบบฝงักลบ 

ใชส้ าหรบัฝงักลบของเสยีจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอนัตรายและของเสยีอนัตรายที่ผ่านกระบวนการปรบั
เสถยีรและท าให้เป็นของแขง็ ในการก่อสร้างหลุมฝงักลบบรษิทัฯ  ได้น าเทคโนโลยทีีใ่ชส้ าหรบัการฝงักลบ
กากของเสยีอนัตราย โดยออกแบบใหเ้ป็นหลุมฝงักลบอย่างปลอดภยัซึง่สามารถป้องกนัมใิหน้ ้าและกากของ
เสยีทีอ่ยู่ในหลุมสามารถซมึออกไปสูภ่ายนอกได ้หลุมฝงักลบอย่างปลอดภยัน้ีจะแตกต่างกบัหลุมฝงักลบขยะ
มลูฝอยทัว่ไป พืน้ของหลุมฝงักลบอย่างปลอดภยัจะถูกบดอดัดว้ยดนิเหนียวจนกระทัง่มอีตัราการซมึผ่านของ
น ้าเท่ากบั 1x 10-7 ซม./วนิาท ีและปดูว้ยวสัดุกนัซมึประเภทต่างๆ ถงึแปดชัน้ก่อนทีจ่ะน ากากของเสยีไปฝงั
กลบ และเมื่อหลุมฝงักลบเต็มพื้นที่แล้วจะท าการปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยางหรือแผ่น
พลาสติกสงัเคราะหท์บัดว้ยดนิอกีชัน้ จากนัน้จะปลูกพชืต้นไมค้ลุมหลุมเพื่อลดการชะลา้งพงัทลายของหน้า
ดนิ โดยหลุมฝงักลบของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีศู่นยว์จิยัและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จงัหวดัราชบุร ีบน
พืน้ทีป่ระมาณ 500 ไร่ 

5) ระบบเชื้อเพลงิผสม 

เป็นการน าประโยชน์จากของเสียที่มีค่าความร้อนมาใช้ โดยน าไปผ่านระบบผสมกากเชื้อเพลิง เพื่อได้
เชือ้เพลงิทดแทนทีส่ามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนให้แก่กระบวนการผลติทีต่้องใช้เชือ้เพลงิในการให้
ความรอ้นสงูโดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

6) ระบบการขนสง่ 

เป็นการให้บริการจดัเกบ็และขนส่งกากของเสยี บริษัทฯ ใช้ยานพาหนะที่ได้รบัการออกแบบส าหรบัการ
บรรทุกกากของเสยีประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุกคนัจะมผีา้ใบปิดคลุมมดิชดิตามมาตรฐานการ
ขนสง่ นอกจากนี้พนกังานขบัรถทุกคนไดผ้่านการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย และไดร้บัใบอนุญาตประเภท 
4 จากกรมการขนส่งทางบกมรีะบบการควบคุมการขนส่งดว้ยใบก ากบัการขนส่ง (Manifest) ซึง่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบ GPS 
(Global Position System) รวมทัง้การใชเ้ครื่องบนัทกึขอ้มูลพฤตกิรรมการใชร้ถ (Black Box) ในการบนัทกึ
ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัการเดนิรถ เช่น ความเรว็ ระยะทาง ระยะเวลาทีใ่ชเ้ดนิทางของคนขบัรถ เพื่อควบคุมให้
การขนสง่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยัสงูสดุตัง้แต่ตน้ทางไปจนถงึปลายทาง 

 
ปจัจุบนับรษิทัฯ มศีนูยก์ าจดักากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คอื 

1) ศูนยแ์สมด า ตัง้อยู่ทีเ่ขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานครโดยบรษิัทฯ ได้เช่าและไดร้บัสทิธใินการด าเนินงาน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสญัญาเช่าและให้ใช้สทิธศิูนย์บรกิารก าจดักาก
อุตสาหกรรมแสมด า และศูนยว์จิยัและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จงัหวดัราชบุร ีตัง้แต่เมื่อวนัที่  1 
ตุลาคม 2539 มรีะยะเวลาการเช่า 10 ปี และปจัจุบนัไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่าใหข้ยายระยะเวลาออกไปอกี 
10 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2549 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน
ล าดบัที ่101 โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวม ล าดบัที ่105 การคดัแยกหรอืฝงักลบกากของเสยีอุตสาหกรรม 
และล าดบัที ่106 การน าของเสยีกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม 

  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 23 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

2) ศูนยม์าบตาพุด ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยอง บนทีด่นิแปลง R26 และ R27 มเีนื้อที่
ประมาณ 62.5 ไร่ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานล าดบัที ่101 โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวม และ
ส่วนขยายบนที่ดินแปลง S8-S10 มีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รบัใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงานล าดบัที ่105 ฝงักลบกากของเสยีอุตสาหกรรม 

 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ส าหรบัธุรกิจการบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรม ได้ถูกก าหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม เรื่องประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรือ
เอกชน ทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2539) ลงวนัที ่22 มกราคม 2539 
ก าหนดใหโ้รงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวมหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานตอ้งจดัท ารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในขัน้ตอนขออนุญาตจดัตัง้โรงงานเพื่อน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  โดยประเภทโรงงานทีส่ามารถใหบ้รกิารก าจดัของเสยีทัง้ที่
เป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายปจัจุบนัม ี3 ประเภท ไดแ้ก่  โรงงานล าดบัที ่101  โรงงานปรบัสภาพของเสยีรวม  
โรงงานล าดบัที ่105 โรงงานคดัแยกและ/หรอืฝงักลบของเสยี และโรงงานล าดบัที ่106 โรงงานน าของเสยีมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Recycle) และท าให้ผูป้ระกอบกจิการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัใบอนุญาตอย่าง
ถูกตอ้ง สามารถแยกออกเป็นกลุ่มหลกัๆ  ไดด้งันี้ 

กลุ่มก าจดักากโดยการฝงักลบ โดยน ากากของเสยีไปปรบัเสถียร ท าให้เป็นของแขง็และน าไปฝงักลบตามวธิทีี่
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทีไ่ดก้ าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มก าจดักากโดยการเผาในเตาอุณหภูมสิูง  บรษิัทที่ได้รบัอนุญาตประกอบกจิการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
โรงงานปูนซเีมนต์  อย่างไรกด็ปีจัจุบนัโรงงานปูนซเีมนต์ถูกก าหนดใหส้ามารถรบักากไปเผาเพื่อใช้เป็นวตัถุดบิ
ทดแทน หรอืเชือ้เพลงิทดแทนเท่านัน้ ท าใหก้ารแขง่ขนัในกลุ่มดงักล่าวลดน้อยลง  

กลุ่มทีน่ าของเสยีมาใชป้ระโยชน์ใหม่  ปจัจุบนัมผีูป้ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตเพื่อน าของเสยีมาใชป้ระโยชน์
ใหม่เป็นจ านวนมาก  

ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนัในตลาดการก าจดักากอุตสาหกรรมได ้บรษิทัฯ จงึมกีารพฒันาเปลีย่นแปลง
นโยบายในหลายๆ ด้าน เพื่อให้สอดคลองกบัสถานการณ์ และให้สามารถแข่งขนักับบริษัทคู่แข่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยนโยบายดา้นการตลาดทีส่ าคญัๆ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
นโยบายทางการตลาด 

1) การพฒันาตลาด 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ โดยเน้นดา้นการเสาะแสวงหาเทคโนโลยใีหม่เพื่อ
น ามาใชก้บัธุรกจิ การใหค้วามส าคญัต่อหน่วยงานเน้นวจิยัและพฒันา (R&D) 

2) การมุ่งเน้นตลาด 

บรษิทัฯ ยงัคงไวซ้ึง่หลกัวธิกีารทีถู่กตอ้งของการใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐาน ยงัคงรกัษาคุณภาพและภาพลกัษณ์
ทีด่ ีสรา้งความเชื่อมัน่ใหล้กูคา้ และธ ารงรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ปจัจุบนั ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงั
ตอ้งสรา้งฐานลกูคา้ใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าดว้ยมาตรฐานและคุณภาพของการใหบ้รกิารที่บรษิทัฯ 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 24 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

ไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐัและเอกชนในวงการ จะเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิลกูคา้รายใหม่ ทีต่้องการปฎบิตัติาม
กฎระเบยีบและรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

3) รกัษามาตรฐาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการรักษามาตรฐานการบ าบดัและก าจดัอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการอย่าง
เคร่งครดั ภายใตร้ะบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ทีจ่ะใช้
สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ 

 
ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มปี 2557 

การเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ไม่ว่าจะเป็นก าลงัการผลติลดลง
โดยอา้งองิขอ้มลูปรมิาณกากของเสยีจากอุตสาหกรรมทีข่ออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปก าจดัในระบบ และ
จ านวนลดลงของผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of 
Investment of Thailand: BOI) ดูตารางที ่1 จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนของปี 2556 
ลดลงจากปี 2555 รอ้ยละ 11 เป็นการบ่งบอกใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทางภาคอุตสาหกรรมของปี 2556 ไม่เตบิโตดงัที่
ไดค้าดไว ้เพื่อสนบัสนุนการวเิคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มลูจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็จ านวน
โรงงานแจง้ขออนุญาตขนย้ายกากของเสยีไปก าจดั โดยแยกประเภทของเสยีอุตสาหกรรมเป็นสองประเภท  คอื  
ของเสยีอนัตรายและของเสยีไม่อนัตราย จะเห็นได้ว่าในปี 2556 นัน้จ านวนโรงงานที่ให้ความร่วมมือแจ้งขอ
อนุญาตขนยา้ยกากของเสยีไปก าจดัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 6 
 

ตารางที ่1 จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
หน่วย: พนัลา้นบาท 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนโครงการ (ราย) 1,649 2,260 2,016 

ยอดมลูคา่ลงทุนโดยรวม 447.3 983.6 1,207.3 

ยอดทนุจดทะเบยีนโดยรวม 73.6 102.8 136.5 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

 
ตารางที ่2 จ านวนโรงงานแจง้อนุญาตขนยา้ยกากของเสยีไปก าจดั 

หน่วย: โรงงาน 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ของเสยีอนัตราย 6,203 6,526 6,840 

ของเสยีไมอ่นัตราย 6,953 7,513 7.989 

รวม 13,156 14,039 14,829 

ทีม่า: กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 หากดูขอ้มูลปรมิาณกากของเสยีจากอุตสาหกรรมทีแ่จง้ขออนุญาตน าไปก าจดัในระบบอย่างถูกต้อง  (ตารางที ่3) 
ปรมิาณของเสยีในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ถงึรอ้ยละ 32 โดยเฉพาะอย่างยิง่ของเสยีไม่อนัตรายลดลงรอ้ยละ 33 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 25 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

ตารางที ่3 ปรมิาณกากของเสยีจากอุตสาหกรรมทีแ่จง้ขออนุญาตน าไปก าจดัในระบบถูกตอ้ง 
หน่วย: ลา้นตนั 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ของเสยีอนัตราย 3.1 2.9 2.6 

ของเสยีไมอ่นัตราย 28.8 43.4 29.0 

รวม 31.9 46.3 31.6 

ทีม่า: กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 สรุปภาวะธุรกจิบ าบดักากอุตสาหกรรมอนัตรายในปี 2556 ทีม่กีารแจง้ขออนุญาตไปก าจดัในระบบทีถู่กต้องลดลง
ประมาณร้อยละ 10 ซึง่แนวโน้มของการลดลงของปรมิาณของเสยีอันตรายส าหรบัปี 2557 มสีงูอนัเนื่องมาจาก
ปญัหาภายในประเทศ (ทางเศรษฐกจิและการเมือง) เพื่อสนับสนุนข้อสมมติฐานและการวเิคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 2557 จากรายงานศูนย์วิจยักสิกรไทย (วันที่ 31 มกราคม 2557) กล่าวในบทวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจว่าภาวะการหดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงของเครื่องชี้การบริโภค การลงทุ นภาคเอกชน การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการสง่ออกของไทยในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2556 ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมอืงที่
ทยอยเพิม่แรงกดดนัมากขึน้ในช่วง 2 เดอืนสดุทา้ยของปี จงึคาดว่าเศรษฐกจิไทยในช่วงไตรมาส 4/2556 อาจทรง
ตวั หรอืมอีตัราการขยายตวัของจดีพีปีระมาณร้อยละ 0.0 (YoY) เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่
ภาพรวมทัง้ปี 2556 อาจขยายตวัทีร่อ้ยละ 2.7 ชะลอลงจากปี 2555 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 6.5 

ส าหรบัการด าเนินธุรกิจบ าบดักากอุตสาหกรรมอนัตรายของบริษัทฯ นัน้ยงัคงมุ่งรกัษาฐานลูกค้าปจัจุบนัและ
พยายามเขา้ไปแย่งส่วนครองตลาดที่มีอยู่จากคู่แข่งขนั ซึ่งในปรมิาณกากของเสยีอนัตรายที่แจ้งขออนุญาตไป
ก าจดัในระบบถูกต้องนัน้ บรษิทัฯ มสี่วนครองตลาดเพยีงรอ้ยละสอง ถงึแมว้่าปรมิาณของเสยีอนัตรายจะลดลงก็
ตาม แต่ตลาดทีม่อียู่ยงัคงเป็นตลาดขนาดใหญ่ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งเขา้ไปแย่งสว่นแบ่งตลาด บรษิทัฯ ยงัมคีวามหวงั
ที่จะได้เห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ก ากบัดูแลโดยตรงได้เพิม่ความเข้มข้นทางด้านกฎหมายบงัคบัใช้อย่าง
เคร่งครดัในการบ าบดักากของเสยีอนัตรายอย่างถูกวธิแีละได้รบัมาตรฐาน มวีธิกีารควบคุมดงัเช่นทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดใ้ชค้วบคุมก ากบับรษิทัฯ ตลอดเวลา การแขง่ขนัทางดา้นราคาจะลดน้อยลง บรรดาผูใ้หบ้รกิารทีใ่ช้
วธิกีารลดคุณภาพการบ าบดัเพื่อลดตน้ทุนนัน้กจ็ะลดลง 

 
2.3.2 ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ลกัษณะการให้บริการ 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิทีแ่ตกสายธุรกจิออกไปจากธุรกจิหลกัเพื่อเสรมิสรา้งฐานรายไดข้องบรษิทัฯ ใหส้งู
ยิง่ขึน้และเพิม่เสถยีรภาพใหแ้ก่องคก์ร ประกอบดว้ยโครงการทีพ่กัอาศยัประเภทอาคารพาณิชย ์ทาวน์เฮา้ส ์และ
อาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก  มีลักษณะ
โครงการ ดงันี้ 

1) อาคารพาณิชย ์

มุ่งเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง ผูท้ีต่้องการทีอ่ยู่อาศยับนท าเลคา้ขายในเขตชานเมอืง 
ส าหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ  ด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 26 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

โครงการเอเซยีคอมเมอรเ์ชยีล 1 ตัง้อยู่ในเขตบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีบนเน้ือที ่798 ตารางวา จ านวน 39 
ยนูิต ปจัจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็ทัง้โครงการ ลกูคา้ไดท้ าการจองซือ้และโอนแก่ลูกคา้แลว้กว่ารอ้ยละ 72 ของยู
นิตทัง้หมด  

โครงการบางบวัทองโฮมออฟฟิศ ตัง้อยู่ในเขตบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีบนเนื้อที่ 688 ตารางวา จ านวน 
25 ยูนิต ปจัจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็ทัง้โครงการ ลูกคา้ไดท้ าการจองซื้อและโอนแก่ลูกคา้แลว้กว่ารอ้ยละ 92 
ของยนูิตทัง้หมด 

2) ทาวน์เฮา้ส ์

มุ่งเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง เป็นผูท้ีต่อ้งการทีอ่ยู่อาศยับนพืน้ทีใ่ชส้อยพอเพยีง และ
ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืง ส าหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ โครงการบ้านนวรตัน์ (รตันาธเิบศร์-
บางบวัทอง) จงัหวดันนทบุร ีบนเน้ือที ่7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ตวัโครงการแบ่งออกเป็นทาวน์เฮา้สจ์ านวน 
100 ยนิูต ปจัจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ลกูคา้ไดท้ าการจองซือ้และโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้กว่ารอ้ยละ 92 ต่อมาในปี 
2553 ไดม้กีารขยายเฟสเพิม่เตมิในส่วนของอาคารพาณิชยอ์กีจ านวน 10 ยูนิต ซึง่ปจัจุบนัก่อสรา้งแลว้เสรจ็
ทัง้โครงการโอนแก่ลกูคา้ทัง้หมดแลว้ 

3) อาคารชุดพกัอาศยั (คอนโดมเินียม) 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดบักลางถึงสูง ที่ต้องการที่พกัอาศยัแบบทนัสมยั เน้ือที่จ ากดัแต่
สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ส าหรบัโครงการอาคารชุดที่
ด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ โครงการเดอะเพลนเนอรี ่(The Plenary) ตัง้อยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บน
เน้ือที ่627 ตารางวา จ านวน 170  ยนูิต ก่อสรา้งแลว้เสรจ็เมื่อปี 2553 ในปจัจุบนัลูกคา้ไดท้ าการจองซือ้และ
โอนแก่ลกูคา้แลว้กว่ารอ้ยละ 37 ของยูนิตทัง้หมด และโครงการทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ บางส่วน ไดแ้ก่ 
โครงการเมอืงทองบางนา ตัง้อยู่ในเขตบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ บรเิวณใกลก้บัมหาวทิยาลยัหวัเฉียว 
โครงการประกอบดว้ยอาคาร 7 หลงั โดยบรษิทัฯ ถอืกรรมสทิธิจ์ านวนทัง้หมด 205 ยูนิต ในปจัจุบนัลูกคา้ได้
ท าการจองซือ้และเช่าอยู่แลว้กว่ารอ้ยละ 15 ของยนูิตทีถ่อืกรรมสทิธิโ์ดยบรษิทัฯ ทัง้หมด 
 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

นโยบายทางการตลาด 

1) เลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการตามตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใหค้วามส าคญัดา้นความสะดวกสบายของการ
คมนาคม 

2) เน้นการด าเนินงานทีไ่ดม้าตรฐาน วสัดุมคีุณภาพ และมกีารตรวจสอบความเรยีบรอ้ยในทุกขัน้ตอนก่อนการ
สง่มอบใหก้บัลกูคา้ 

3) ใชร้ายการสง่เสรมิการขายและสือ่ประชาสมัพนัธ ์เพื่อกระตุน้ยอดขาย 
 
ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มปี 2557 

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทัง้อุปทานและอุปสงค์ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 
2556 มกีารขยายตวัได้ด ีอย่างไรกต็าม ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 จากการที่อุปทานเขา้มาสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารชุดทีไ่ดม้กีารเปิดตวัเป็นจ านวนมาก ท าใหใ้นบางท าเลมกีารแข่งขนัสงู อตัราการขาย
เริม่ชะลอตวัลง นอกจากน้ียงัมปีจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมหลายประการ เช่น ปญัหาการชุมนุมทาง



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 27 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

การเมอืง การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ และปญัหาหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ ไดส้ง่ผลต่อก าลงัซือ้ทีอ่ยู่อาศยั
และการช าระหนี้ทีอ่ยู่อาศยัของประชาชน 

หากพจิารณาจากตวัเลขของทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ของศูนย์ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย์ในช่วง 9 เดอืน
แรกของปี 2556 (มกราคมถึงกนัยายน) พบว่ามจี านวน 89,100 หน่วย เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนทีม่จี านวน 87,432 หน่วย โดยอาคารชุดมสีดัสว่นมากทีส่ดุดว้ยยอดจดทะเบยีนในช่วง 3 ไตรมาสแรกเท่ากบั 
46,700 ยนูิต คดิเป็นรอ้ยละ 52 ของหน่วยทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ทัง้หมด ในขณะทีบ่า้นเดีย่วมยีอด
จดทะเบยีนอยู่ที่ 22,500 ยูนิต คดิเป็นร้อยละ 25  ทาวน์เฮาส ์11,400 ยูนิต คดิเป็นร้อยละ 13  อาคารพาณิชย ์
7,400 ยนูิต คดิเป็นรอ้ยละ 8 และบา้นแฝดประมาณ 1,100 ยนูิต คดิเป็นรอ้ยละ 1  

รายละเอยีดขอ้มลูทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล แสดงจ านวนหน่วยแยกตาม
ประเภททีอ่ยู่อาศยัในช่วงมกราคม-กนัยายน ปี 2555 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

ประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ ปี 2555 ปี 2556 
บา้นเดีย่ว 24,263 22,500 
บา้นแฝด 967 1,100 
ทาวน์เฮา้ส ์ 7,346 11,400 
อาคารพาณิชย ์ 3,040 7,400 
อาคารชดุ 51,816 46,700 
รวม 87,432 89,100 

ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 

ส าหรบัการโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัในช่วง 3 ไตรมาสแรกทีผ่่านมา พบว่ามหีน่วยโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัรวมกนั
ประมาณ 123,700 ยูนิต มูลค่ารวม 296,900 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนรวมประมาณ 114,006 ยูนิต โดยมอีาคารชุดครองสดัส่วนที่อยู่อาศยัที่มยีอดโอนมากที่สุด 
จ านวน 49,700 ยนูิต (มลูค่า 106,000 ลา้นบาท) หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของหน่วยการโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่
อาศยัทุกประเภทรวมกนั รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส ์37,600 ยูนิต คดิเป็นรอ้ยละ 31 บา้นเดี่ยว 22,700 ยูนิต คดิ
เป็นรอ้ยละ 18 อาคารพาณิชย ์10,000 ยูนิต คดิเป็นรอ้ยละ 8 และทีเ่หลอืเป็นบา้นแฝดประมาณ 3,700 ยูนิต คดิ
เป็นรอ้ยละ 3 

รายละเอียดการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยู่อาศัย แสดงจ านวนหน่วยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงมกราคม-
กนัยายน ปี 2555 และ 2556 มดีงันี้ 

ประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ ปี 2555 ปี 2556 
บา้นเดีย่ว 20,065 22,700 
บา้นแฝด 3,213 3,700 
ทาวน์เฮา้ส ์ 33,490 37,600 
อาคารพาณิชย ์ 9,972 10,000 
อาคารชดุ 47,266 49,700 
รวม 114,006 123,700 

ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 28 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

นอกจากนี้ ข้อมูลดชันีราคาอสงัหารมิทรพัย์ปี 2556 ซึ่งจดัท าโดยศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ระบุว่า ราคาบา้นเดีย่วและทาวน์เฮา้ส ์ทัง้ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ 
ปรบัตวัขึน้เมื่อเทยีบกบัราคาในครึง่หลงัของปี 2555 ดงันี้ 

ดชันีราคา ปี 2556 เพิม่ขึน้จากปี 2555 รอ้ยละ 
บา้นเดีย่ว 115.1 6.1 
บา้นเดีย่วในกรงุเทพฯ 114.1 6.0 
บา้นเดีย่วในนนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 116.0 6.2 
ทาวน์เฮา้ส ์ 121.3 6.9 
ทาวน์เฮา้สใ์นกรุงเทพฯ 124.5 7.5 
ทาวน์เฮา้สใ์นนนทบุร ีปทมุธานี สมุทรปราการ 119.3 6.6 

ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 

 
แนวโน้มภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยปี์ 2557 

ขอ้มูลจากศูนย์วจิยักสกิรไทย คาดว่าในปี 2557 การเปิดตวัโครงการใหม่ของที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลในปี 2557 จะอยู่ทีป่ระมาณ 75,500-85,500 หน่วย หดตวัรอ้ยละ 35.0-42.6 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ที่
เตบิโตประมาณรอ้ยละ 28.9 เน่ืองจากปจัจยัเสีย่งทางการเมอืงและปจัจยัเสีย่งเฉพาะตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ซึง่ไดแ้ก่ การแข่งขนัทีรุ่นแรงจากการเปิดตวัโครงการใหม่ทีม่เีขา้มาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2552-2556 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นช่วงจงัหวะทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัยย์งัมปีจัจยัสนับสนุนการเตบิโต จงึส่งผล
ให้ในช่วงต้นปี 2557 ภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในบางพื้นที่ก าลงัเผชิญกบัปญัหาอุปทานส่วนเกนิ ซึ่งจาก
รายงานของเอเจนซี่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) พบว่า จ านวนอุปทานที่อยู่อาศยัคงเหลอืในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ณ สิน้ปี 2556 มปีระมาณ 143,543 หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.3 จากปี 2555 (อุปทาน
คงเหลอื ณ สิน้ปี 2555 มปีระมาณ 128,934 หน่วย) อย่างไรกด็ ีการเร่งเปิดตวัโครงการดงักล่าว ไดก้ลบัมามสี่วน
ในการผลกัดนัใหร้าคาทีด่นิและตน้ทุนการประกอบธุรกจิสงูขึน้ และผลกัดนัใหร้าคาทีอ่ยู่อาศยัปรบัตวัสงูขึน้ตามไป
ดว้ย ซึง่มผีลใหอ้ านาจการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคลดลง 

นอกจากนี้ ขอ้มลูการวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2557 โดยกรุงเทพธุรกจิ เผยว่า โครงการทีอ่ยู่
อาศยัแนวราบจะมีราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น ผนัแปรกบัต้นทุนที่ดินที่ปรบัตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะท าเลในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะขยบัเข้าสู่เมืองมากขึ้น ขณะที่บ้านเดี่ยวระดบัราคา 3-5 ล้านบาท ยงัคงมีความ
ตอ้งการมากทีส่ดุ แต่ในการพฒันาโครงการอาจจะกระจายตวัอยู่ห่างจากเขตเมอืงออกไป ส าหรบัตลาดทีอ่ยู่อาศยั
ระดบัราคาสูงขึ้นไปจะได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากลูกค้ามคีวามมัน่คงทางด้านรายได้ โดยที่อยู่อาศยั
แนวราบและคอนโดมเินียมจะมรีะดบัราคาไม่เกนิ 2 ลา้น ซึง่เป็นระดบัราคาทีค่นสว่นใหญ่มกี าลงัซือ้ 

ทัง้นี้ ส าหรบัแนวโน้มธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์โดยรวมในปี 2557 คาดว่าผูป้ระกอบการทีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลจะมกีารปรบัแผนการลงทุนลดลงจากเดมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดมากขึน้ เนื่องจากในปีที่
ผ่านมาผู้ประกอบการทัง้รายเล็กและรายใหญ่ต่างมกีารเปิดโครงการออกสู่ตลาดจ านวนมากดงัที่กล่าวขา้งต้น  
ประกอบกบัปจัจยัลบในดา้นราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ ปญัหาหน้ีสนิ
ภาคครวัเรอืนที่เพิม่ขึน้ และปญัหาทางการเมอืง ทัง้นี้ ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมอืง ท าใหก้จิกรรมการลงทุนและการซื้อขายในช่วงต้นปี 2557 
น่าจะชะลอลงค่อนขา้งมาก เนื่องจากบรรยากาศไม่เอื้ออ านวยในการท าการส่งเสรมิการตลาด ขณะที่ผู้บรโิภค
จ านวนไม่น้อยไดช้ะลอการเขา้ชมโครงการและการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัออกไปจนกว่าเหตุการณ์ทางการเมอืงจะ



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 29 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

สงบลง แต่อย่างไรกด็ี ในท่ามกลางปจัจยัลบกย็งัมปีจัจยัสนับสนุนคอือตัราดอกเบี้ยทีม่ยีงัคงอยู่ในระดบัต ่า และ
การเคลื่อนเข้าใกล้ก าหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ท าให้ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยจ์ะสามารถเตบิโตไดด้ยีิง่ขึน้  ดงันัน้ บรษิทัฯ  จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องตดิตามสถานการณ์อย่าง
ใกลช้ดิ เพื่อปรบัทศิทางการลงทุน และการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว 
 

2.4   ปัจจยัเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

2.4.1 ปัจจยัเส่ียงด้านเทคนิคและการด าเนินงานในธรุกิจบ าบดัและก าจดัของเสียจากอตุสาหกรรม 

ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

เนื่องจากการด าเนินธุรกจิการให้บรกิารก าจดักากของเสยีจากอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้รกิารต้องเป็นผู้รบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เริม่ตัง้แต่กระบวนการรบักากของเสยีจากโรงงานของลกูคา้ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดกากของเสยี
ไปจนถงึการก าจดัในขัน้ตอนสดุทา้ย  หากการด าเนินงานเกดิมขีอ้บกพร่อง อนัจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชนหรอืสิง่แวดล้อม เนื่องจากศูนย์แสมด าและศูนยม์าบตาพุดตัง้อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ดงันัน้สงัคมและ
ชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงศูนยท์ัง้สองแห่งอาจจะไดร้บัผลจากกระบวนการบ าบดัของบรษิทัฯ  อนัส่งผลให้บรษิทัฯ ถูก
รอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีรุ่นแรงทีสุ่ดคอื บรษิทัฯ ต้องหยุดการใหบ้รกิาร
จนกว่าจะแกไ้ขปญัหาแลว้เสรจ็  ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ  ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกนัความ
เสีย่ง ดงันี้  

(1) ยึดมัน่และปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ซึง่ไดผ้่านความเหน็ชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

(2) ยดึมัน่และปฏิบตัิตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 

(3) ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามระบบมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และ
ระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและชุมชน เหน็ไดจ้ากที่ศูนย์บรกิารก าจดักากของเสยีของบรษิทัฯ  ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
การจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 การรบัรองมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิง่แวดลอ้ม มอก.& OHSAS 18001 และการรบัรองมาตรฐาน การจดัการดา้นระบบการบรหิาร คุณภาพ 
ISO 9001 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

(4) ก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คู่มอือ านาจด าเนินการ และนโยบายของ
บริษัทฯ  ด้วยการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารระบบการจดัการ เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแล   ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั คู่มืออ านาจด าเนินการ และ
นโยบายของบรษิทัฯ ดงักล่าว 

(5) จดัตัง้กองทุนคุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 30 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

(6) บรษิทัฯ ไดท้ าความเขา้ใจกบัประชาชนในพืน้ที่ รวมถงึใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลอื และเขา้ไปมสี่วนร่วมกบั
กจิกรรมของชุมชนใกลเ้คยีง เพื่อใหชุ้มชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงและห่างไกลไดรู้จ้กับรษิทัฯ  และเขา้ใจกระบวนการ
บ าบดักากของเสยีของบรษิทัฯ  

 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนั 

ปจัจุบนัมบีรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิก าจดักากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณา
จากจุดแขง็ของบรษิทัฯ แลว้ ถอืไดว้่าบรษิทัฯ มคีวามแตกต่างจากคู่แข่งขนั และมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 
ดงัเช่น 

(1) บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานบ าบดัและก าจดัของเสยีรวมประเภทหรอืชนิดของโรงงาน
ล าดบัที ่101, 105 และ 106 ซึง่สามารถใหบ้รกิารดา้นการก าจดักากของเสยีใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร 

(2) บรษิทัฯ ไดร้บัรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึง่เป็นสิง่ส าคญัใน
การพจิารณาการสง่กากอุตสาหกรรมของโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(3) บรษิทัฯ มมีาตรฐานการจดัการเทยีบเท่ากบัมาตรฐานของ EU และสหรฐัอเมรกิา 

(4) บรษิทัฯ มกีระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่และยอมรบัถงึการใหบ้รกิารที่
ไดม้าตรฐานสงู 

(5) บรษิทัฯ มทีมีฉุกเฉินทีม่ปีระสทิธภิาพพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

(6) บรษิทัฯ มหีอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฎบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกตอ้ง 

(7) ลกูคา้ใหก้ารยอมรบั เชื่อถอื และไวว้างใจในเรื่องการก าจดัและบ าบดักากของเสยี 

 
2.4.2 ปัจจยัเส่ียงจากการด าเนินธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนั 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกจิที่ส่งเสรมิในการขยายฐานรายได้ของบรษิทัฯ เพิม่เสถียรภาพให้แก่องค์กร แต่
ธุรกิจจดัสรรบ้านและที่อยู่อาศยัในปจัจุบนัที่มีการแข่งขนักนัสูง ดงันัน้บรษิัทฯ จงึต้องติดตามภาวะตลาดบ้าน
จดัสรรและทศิทางเศรษฐกจิอย่างใกลช้ดิ อย่างไรกต็ามโครงการส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นทีอ่ยู่อาศยัระดบัปาน
กลาง  แต่ดว้ยคุณภาพและการใหค้วามส าคญัดา้นบรกิารเป็นพเิศษ เพื่อเพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ บรษิทัฯ  
จงึเชื่อว่าจะท าใหก้ารด าเนินงานดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ จะสามารถเตบิโตอย่างมัน่คงไดต่้อไป 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคณุภาพในการก่อสรา้ง 

ระบบการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในปจัจบุนัยงัเป็นระบบทีใ่ชแ้รงงานในบางสถานการณ์จงึเกดิปญัหาขาดแคลนแรงงาน
ขึน้โดยเฉพาะแรงงานฝีมอืด ีท าใหค้่าจา้งแรงงานและค่าจา้งเหมาก่อสรา้งมรีาคาเพิม่ขึน้ กระทบถงึตน้ทุนทีจ่ะเพิม่
สงูขึน้แลว้ยงัมปีญัหาเรื่องการก่อสรา้งล่าชา้ 

บรษิัทฯ มแีนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รบัเหมาซึ่งมแีรงงานประจ าของตนเอง ประกอบกบัโครงการของบรษิัทฯ  
บางสว่นเป็นการจดัซือ้โครงสรา้งทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็มาท าการปรบัปรุง ซึง่ไม่ตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากนกั 
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ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสรา้ง 

ในช่วงปีทีผ่่านมา ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ขียายตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก สง่ผลท าใหร้าคาวสัดุก่อสรา้งซึง่ถอืเป็นตน้ทุน
หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปรบัตัวสูงขึน้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพฒันาโครงการและ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดพ้ยายามลดความเสีย่งดงักล่าว โดยบรษิทัฯ  
ได้พยายามที่จะตกลงราคาและปริมาณวสัดุก่อสร้างกบัผู้ผลิตหรอืผู้ขายก่อนที่จะก าหนดราคาขายของแต่ละ
โครงการ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายเลอืกใชบ้รกิารผูร้บัเหมาและผูค้า้วสัดุก่อสรา้งทีเ่คยร่วมงานกนัมาก่อน
และใหข้อ้เสนอทางการคา้ที่ดทีีสุ่ดแก่บรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความเสีย่งจากการทีต่้นทุนค่าก่อสรา้ง
อาจสงูกว่างบประมาณทีก่ าหนดไว ้

ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาท่ีดินมาพฒันาได้อยา่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจากทีด่นิเป็นวตัถุดบิหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การจดัหาทีด่นิในแต่ละบรเิวณทีม่คีวามเหมาะสม
และมคีวามเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกจิไม่สามารถท าไดโ้ดยง่าย และในบางพืน้ทีอ่าจจะมทีีด่นิทีค่วามเหมาะสม
อยู่ไม่กีแ่ห่ง และการจดัหาทีด่นิจ าเป็นตอ้งมกีารเจรจาต่อรองราคากบัเจา้ของทีด่นิ รวมทัง้การใชค้วามพยายามใน
การสรุปเงื่อนไขในการท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อท า
หน้าที่ในการจดัหาทีด่นิส าหรบัการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิัทฯยงัมกีารติดต่อกบันายหน้า
จดัหาทีด่นิจ านวน 2-3 รายอยู่เป็นระยะ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรเทาความเสีย่งดงักล่าวลงได ้

ความเส่ียงจากการมีผลประกอบการต า่ในช่วงเร่ิมโครงการ 

เนื่องจากข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จะยงัไม่สามารถรบัรู้รายได้จากการการขายโครงการ
อสงัหารมิทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ส่งผลใหใ้นช่วงแรกของการด าเนินการ
ก่อสร้างและพฒันาโครงการ บรษิัทฯ จะยงัไม่สามารถรบัรู้รายได้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงดงักล่าว บรษิัทฯ มกัมี
ตน้ทุนโครงการอนัเกดิจาก ค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธโ์ครงการ ทีเ่กดิขึน้
เป็นจ านวนมาก จงึอาจส่งผลให้บรษิทัฯ มผีลประกอบการทีต่ ่าหรอืขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุนในโครงการ 
อย่างไรกด็ ีเพื่อให้บรษิัทฯ มรีายไดแ้ละผลประกอบการที่ดอีย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ บรษิัทฯ จงึวางนโยบาย
พฒันาโครงการประเภททีอ่ยู่อาศยัขนาดเลก็ถงึขนาดกลางซึง่จะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งทีไ่ม่นานนัก ซึง่จะท า
ใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไดเ้รว็ขึน้ 

ความเส่ียงทางการเงิน 

1) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ จากการทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเงนิกูอ้ตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามภาวะการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้อย่างใกลช้ดิ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้แต่อย่างใด นอกจากน้ีแลว้บรษิทัฯ  
ยงัมสีญัญาทีจ่ะสามารถช าระหนี้ก่อนก าหนดไดอ้กีดว้ย 

2) ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากการทีเ่งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดบกพร่อง ซึง่โดยปกต ิบรษิทัฯ  
และบรษิัทย่อยได้มกีารติดตามดูความเสีย่งดา้นสภาพคล่องและรกัษาระดบัสถานะของเงนิสดและรายการ
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เทยีบเท่าเงนิสดเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย เพื่อลดความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของกระแสเงนิสด 

3) ความเสีย่งของการลงทุนในบรษิทัย่อย 

ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
จ าเป็นต้องช่วยเหลอืสนับสนุนการหาเงนิเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดงันัน้หากผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อยไม่เป็นไปตามแผน บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้อาจไดร้บัผลกระทบจากการลงทุนและ 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีก่ าหนดไว้ 

อย่างไรกด็ ีปจัจุบนับรษิทัฯ มสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงเพยีงพอ จงึไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบรษิทัฯ  
คาดว่าบริษัทย่อยจะด าเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้ โดยการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นในการขยาย
ขอบเขตในธุรกจิทีจ่ะสามารถสง่เสรมิบรกิารของบรษิทัฯ ในอนาคต 

 
2.5   โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2554 - 2556 แสดงไดด้งันี้ 

 โดย 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดค้่าบรกิารจากธุรกจิบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

GENCO 191.46 79.49 219.27 71.37 243.74 55.92 

รายไดจ้ากการขายในธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์

GENCO 
AP 

22.94 9.52 72.24 23.52 185.29 42.51 

รายไดอ้ื่น GENCO 
AP IWMA 

26.48 10.99 15.71 5.11 6.85 1.57 

รายได้รวม  240.88 100.00 307.22 100.00 435.88 100.00 

 
รายไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2554 2555 และ 2556 มจี านวน 240.88 ลา้นบาท 307.22 ลา้นบาท 
และ 435.88 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในช่วงปี 2554 และ 2555 รายไดข้องบรษิทัฯ มาจากธุรกจิใหบ้รกิารบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นของรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 70-80 ของรายไดร้วม ส าหรบัปี 
2556 รายได้จากธุรกจิให้บรกิารบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมมีสดัส่วนของรายได้ลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 
55.92 ของรายไดร้วม โดยมอีตัราการเตบิโตของรายไดท้ีร่อ้ยละ 11.16 ซึง่เป็นอตัราการเตบิโตทีล่ดลงเมื่อเทยีบ
กบัปีก่อนซึ่งอยู่ทีร่้อยละ 14.52 ขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายโครงการอสงัหารมิทรพัยก์ว่ารอ้ยละ 42 ของรายไดร้วม เนื่องมาจาก
การปรบัแผนการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทีต่อ้งการมุ่งเน้นดา้นการเสรมิสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ซึง่เป็นธุรกจิรองของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่เสถยีรภาพในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต 
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2.6   คณะกรรมการ ผูถ้ือหุ้น และคณะผูบ้ริหาร 
2.6.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ดร.วฑิรูย ์ สมิะโชคด ี                 ประธานกรรมการ  
2. นายอศัวนิ  วภิูศริ ิ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
3. ผศ.(พเิศษ) รณชยั  ตนัตระกลู กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอทิธฤิทธิ ์  วภิูศริ ิ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายเดชพล วภิูศริ ิ กรรมการ 
6. ดร.ณฐัพล         ณฎัฐสมบรูณ์ กรรมการ  
7. นายองัคณ ี วรทรพัย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
8. พลอากาศตร ีโฆษก   ประคองทรพัย ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
9. นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริิ/1 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
10. พลเอก ไตรรตัน์ รงัครตัน/2 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
11.  ดร.วรีพงศ ์ ไชยเพิม่ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ:  
/1  

นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อสิระ แทนพลเอก ไตรรตัน์ รงัคะรตัน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 2557 เป็นตน้ไป  
/2
  พลเอก ไตรรตัน์ รงัคะรตัน ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระของบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม 2557    

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ  ไดแ้ก่ ดร.วฑิูรย ์สมิะโชคด ี นายอศัวนิ วภิูศริ ิผศ.(พเิศษ) รณชยั 
ตนัตระกลู นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิสองในสีล่งลายมอืชื่อร่วมกนัพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ    

 

2.6.2 ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 (วนัรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรพัย ์โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุด เพื่อก าหนดรายชื่อในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557) บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน
และเรยีกช าระแลว้จ านวน 900 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 900,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 โดย
มรีายละเอยีดของผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื รอ้ยละ 

1.    กลุม่วภิูศริ ิ
       นายอทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิ จ านวนหุน้ทีถ่อื  77,249,600 หุน้ 
       นายชาญวทิย ์ วภิูศริ ิ จ านวนหุน้ทีถ่อื  52,000,000 หุน้ 
       นางสาววราพร สวุรรณเทวรตัน์   จ านวนหุน้ทีถ่อื  20,472,300 หุน้ 

  บมจ. ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ านวนหุน้ทีถ่อื 30,824,800 หุน้ 

180,546,700 20.06 

2. กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 16.67 

3. นางสาวนนัทกาญจน์ ทองประพาฬ 40,800,000 4.53 

4. นางพรทพิย ์ อาชากุล 35,900,000 3.99 

5. นางสาวสมจติต ์ ธาราอมรรตัน์ 33,458,900 3.72 

6. นางองิสารศิา กนัตาคม 21,065,900 2.34 

7. การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 15,000,000 1.67 
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ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื รอ้ยละ 

8. นายวชริะ สจัเดว ์ 12,515,400 1.39 

9. นางสมพร ทองเดชศร ี 11,000,000 1.22 

10. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 10,719,600 1.19 

รวม 511,006,500 56.78 

 
2.6.3   คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มจี านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นาย อศัวนิ วภิูศริ ิ   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2.  ผศ. (พเิศษ) รณชยั ตนัตระกลู  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นาย อทิธฤิทธิ ์วภิูศริ ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นาย สมบตั ิปิยะสจัจบลูย ์   ผูจ้ดัการโรงงาน ส านกังานมาบตาพุด 

2.7   สรปุผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

ตารางสรุปฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2554 – 2556 

ฐานะการเงนิ 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์             

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.87 5.28 41.62 3.66 151.26 13.00 

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 53.16 4.69 50.11 4.41 54.90 4.72 

 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 449.60 39.66 411.11 36.20 291.42 25.04 

 
วสัดุคงเหลอื 3.31 0.29 3.23 0.28 3.27 0.28 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 565.94 49.93 506.08 44.56 500.85 43.03 

 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 0.91 0.08 0.91 0.08 0.76 0.06 

 
เงนิลงทุนระยะยาว – หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 30.26 2.67 27.94 2.46 38.47 3.31 

 
ลกูหนี้อืน่และเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย 37.68 3.32 27.15 2.39 - - 

 
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งรอการพฒันาในอนาคต 230.88 20.37 351.36 30.94 446.71 38.38 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - - - - 10.15 0.87 
 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 183.45 16.18 163.00 14.35 160.43 13.78 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.61 0.01 0.04 0.00 - - 

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 84.40 7.45 59.16 5.21 6.591 0.57 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 567.63 50.07 629.52 55.44 663.11 56.97 
รวมสินทรพัย ์ 1,133.57 100.00 1,135.60 100.00 1,163.95 100.00 

หน้ีสิน       

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น-กจิการอื่น 38.54 3.40 43.00 3.79 36.76 3.16 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.39 0.03 0.40 0.04 0.47 0.04 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20.29 1.79 1.13 0.10 - - 

 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - - 0.48 0.04 0.55 0.05 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 59.21 5.22 45.01 3.96 37.78 3.25 
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ฐานะการเงนิ 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สุทธ ิ - - - - - - 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกัาน 3.48 0.31 1.66 0.15 1.71 0.15 

 ตน้ทุนหลุมฝงักลบคา้งจ่าย 34.00 3.00 34.00 2.99 34.00 2.92 

 
เงนิกองทุนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มคา้งจ่าย 6.38 0.56 2.38 0.21 2.38 0.21 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 43.86 3.87 38.04 3.35 38.09 3.27 
รวมหน้ีสิน 103.08 9.09 83.06 7.31 75.87 6.52 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

    
  

 
ทุนช าระแลว้ 900.00 79.40 900.00 79.25 900.00 77.32 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 195.67 17.26 195.67 17.23 195.67 16.81 

 
ก าไรสะสม       

 
- จดัสรรแลว้ : ส ารองตามกฎหมาย 6.60 0.58 7.09 0.62 7.62 0.65 

 
- ยงัไมจ่ดัสรร (4.85) (0.43) 19.13 1.68 29.76 2.56 

 ส่วนประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (66.92) (5.90) (69.34) (6.11) (44.97) (3.86) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,030.49 90.91 1,052.54 92.69 1,088.08 93.48 
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - - - - 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,030.49 90.91 1,052.54 92.69 1,088.08 93.48 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,133.57 100.00 1,135.60 100.00 1,163.95 100.00 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2554 – 2556 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556/1 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายได้           
รายไดค้่าบรกิาร-ธุรกจิใหบ้รกิาร 191.46 89.30 219.28 75.22 243.74 56.81 
รายไดจ้ากการขาย-ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 22.94 10.70 72.24 24.78 185.29 43.19 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 214.40 100.00 291.52 100.00 429.03 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนบรกิาร-ธุรกจิใหบ้รกิาร 141.29 65.90 146.95 50.41 155.57 36.26 
ตน้ทุนขาย-ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 15.21 7.10 47.77 16.39 135.92 31.68 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 63.69 29.70 76.24 26.15 100.74 23.48 

รวมค่าใช้จ่าย 220.19 102.70 270.96 92.95 392.23 91.42 
รายไดอ้ื่น 26.48 12.35 15.71 5.39 6.85 1.60 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 20.69 9.65 36.27 12.44 43.65 10.18 
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.15) (0.07) (1.62) (0.55) (0.02) 0.00 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - (8.16) (2.80) (12.46) (2.90) 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 20.54 9.58 26.49 9.09 31.17 7.27 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น       
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (6.62) (3.09) (2.42) (0.83) 4.37 1.01 
ก าไร(ขาดทุน)ทางคณติศาสตรป์ระกนัภยั - - 3.15 1.08 - - 
รวมก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น (6.62) (3.09) 0.73 0.25 4.37 1.01 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 13.92 6.49 27.22 9.34 35.54 8.28 

/1  จดัประเภทรายการใหมเ่พื่อใชใ้นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
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 ตารางสรุปกระแสเงนิสด ส าหรบัปี 2554 – 2556 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 45.48 95.19 214.60 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (7.42) (85.29) (103.83) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (43.76) (28.16) (1.13) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) (5.70) (18.25) 109.64 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 65.58 59.87 41.62 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 59.87 41.62 151.26 

หมายเหตุ :   

งบการเงนิส าหรบัปี 2554 – 2556  ตรวจสอบโดยนายบุญเลศิ แก้วพนัธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4165 จากบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ 
แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานก.ล.ต.  

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        
  อตัราสว่นทุนหมนุเวยีน เท่า 9.56 11.24 13.26 
  อตัราสว่นทุนหมนุเวยีนเรว็ เท่า 1.96 2.11 5.54 

 
อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้การคา้ รอบ 4.03 5.65 8.17 

  ระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 90.51 64.66 44.67 
  อตัราการหมนุเวยีนของเจา้หนี้การคา้ รอบ 4.06 4.78 7.31 
  ระยะเวลาการช าระหนี้ วนั 89.88 76.43 49.94 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
  อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 27.00 33.20 32.06 
 อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี รอ้ยละ 9.65 12.44 10.17 
  อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ  9.58  9.09        7.26  
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 1.99 2.52 2.86 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

 
    

 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ          1.81     2.33           2.68  
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 11.20 16.25 19.43 
  อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 18.91 25.67 36.86 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
  อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.10 0.08 0.07 
 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม เท่า 0.09 0.07 0.07 
ข้อมลูต่อหุ้น     
 ก าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.02 0.03 0.03 

 
มลูค่าตามบญัช ี บาท 1.14 1.17 1.21 
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2.7.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2554-2556 

จากสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศของปี 2556 ทีม่อีตัราการขยายตวัของจดีพีเีพยีงรอ้ยละ 2.9 ลดลงจากปี 2555 
ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 6.5 (ศนูยว์จิยักสกิรไทย) อนัมสีาเหตุมาจากปญัหาทางการเมอืงทีเ่ริม่มคีวามรุนแรงในช่วงสอง
เดอืนสุดทา้ยของปี 2556  ส่งผลใหเ้กดิการหดตวัลงอย่างพรอ้มเพรยีงกนัของการบรโิภคภายในประเทศ  การ
ลงทุนภาคเอกชน การผลติภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556  จงึส่งผลใหร้ายไดร้วมของกลุ่ม
บรษิทัมอีตัราการเตบิโตทีล่ดลงจากปีก่อน อย่างไรกต็าม ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2556 ไดบ้รรลุตาม
งบประมาณทีไ่ดก้ าหนดไว ้อนัเนื่องจากบรษิัทฯ  ได้สะสมผลการด าเนินงานที่ดตีลอดเวลาเกา้เดอืน ถึงแม้ว่าใน
ไตรมาสสดุทา้ยของปีบรษิทัฯ  จะไดร้บัผลกระทบของเศรษฐกจิทีอ่่อนแอลงในช่วงสองเดอืนสดุทา้ยกต็าม 

รายรบัรวมของกลุ่มบรษิทัในปี 2556 มจี านวน 435.88 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 128.65 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 41.87 โดยบรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2556 เป็นเงนิ 35.54 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 
2555 ซึง่มผีลก าไร 27.22 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.56 ซึง่เป็นผลมาจากรายไดข้องบรษิทัฯ ทีเ่ตบิโตขึน้
จากปีก่อนกว่ารอ้ยละ 41.87 

รายได้และต้นทุนจ าแนกตามกลุ่มธรุกิจ 

1) ธุรกจิการบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรม 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดค้่าบรกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้จาก 191.46 ลา้น
บาท ในปี 2554 เป็น 219.28 ลา้นบาท ในปี 2555 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
14.53 เน่ืองจากปรมิาณกากอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีร่ายไดค้่าบรกิารของปี 2556 เท่ากบั 243.74 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 รอ้ยละ 11.16 เน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูคา้รายใหม่หลายรายในปี 2556  

นอกจากนี้ การควบคุมต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพในปี 2555 และ 2556 ท าให้ต้นทุนของธุรกจิบรกิารต่อ
รายไดล้ดลงจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 73.79 มาเป็นร้อยละ 67.02 และ 63.83 ในปี 2555 และ 2556 
ตามล าดบั 

2) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มบรษิัทเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 22.94 ลา้นบาท ในปี 2554 
เป็น 72.24 ลา้นบาท ในปี 2555 และเป็น 185.29 ล้านบาท ในปี 2556 หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
214.93 และรอ้ยละ 156.49 ตามล าดบั โดยในปี 2556 การเพิม่ขึน้รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์เกดิ
จากยอดขายอาคารชุดเดอะเพลนเนอรีท่ีเ่พิม่มากขึน้ เน่ืองจากมกีารเสรมิทมีงานดา้นการตลาดและการขาย
ประกอบกบัการปรบัปรุงห้องใหเ้ป็นที่สนใจ ขณะที่ต้นทุนขายโดยรวมของธุรกจิอสังหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 
2556 อยู่ในอตัรารอ้ยละ 73.36 ซึง่สงูกว่าปี 2555 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 66.13 และปี 2554 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 66.32 
เน่ืองจากยอดขายสว่นมากมาจากโครงการหอ้งชุดอาศยัเดอะเพลนเนอรีซ่ึง่มตีน้ทุนสงูกว่าโครงการอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานและค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยในปี 2554-2556 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัประมาณปีละ 70-100 ลา้นบาท โดยในปี 2556 บรษิทัฯ มี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 23.48 ของรายได ้ซึง่มสีดัสว่นทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบั
ปี 2555 และ 2554 ซึง่อยู่ในอตัรารอ้ยละ 26.15 และ 29.70 ตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากประสทิธภิาพของการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารของปี 2556 
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ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

เมื่อพจิารณาก าไรจากด าเนินงาน (ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได ้โดยไม่นับรวมรายได้อื่น) พบว่า กลุ่ม
บรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานในช่วงปี 2554-2556 เป็นจ านวน 51.98 ลา้นบาท 66.82 ลา้นบาท และ 68.03 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมอีตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั รอ้ยละ 24.24 รอ้ยละ 22.92 และรอ้ยละ 15.86 
ตามล าดบั ส าหรบัอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2556 ปรบัตวัลดลงจากปี 2554 และ 2555 เนื่องจากการ
ลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้จากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่เป็นผลจากการพฒันาและขายโครงการหอ้งชุดอาศยัเดอะ
เพลนเนอรีซ่ึง่มตีน้ทุนสงูกว่าโครงการอื่น 

หากพจิารณาก าไรจากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกจิในปี 2554-2556 พบว่า ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์อีตัรา
ก าไรจากการด าเนินงานเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 20 ขณะทีธุ่รกจิบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรมมอีตัราก าไร
จากการด าเนินงานเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 24 

ก าไรสทุธ ิ

กลุ่มบรษิทัมกี าไรสทุธใินปี 2554-2556 จ านวน 20.54 ลา้นบาท 26.49 ลา้นบาท และ 31.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และมอีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 9.58 รอ้ยละ 9.09 และรอ้ยละ 7.26 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรสุทธทิีล่ดลงในปี 2556 
มสีาเหตุหลกัมาจากต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่งูขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2556 ก าไรสุทธขิองกลุ่ม
บรษิัทมอีตัราการเติบโตทีร่อ้ยละ 17.64 ลดลงจากปี 2555 ซึง่มอีตัราการเตบิโตร้อยละ 28.98 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงในช่วงปลายปี 

ทัง้นี้ หากพิจารณาความสามารถในการท าก าไรแยกตามประเภทธุรกจิในปี 2554-2556 พบว่า ธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยม์อีตัราก าไรสุทธเิฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 14 และธุรกจิบ าบดัและก าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรมมอีตัรา
ก าไรสทุธเิฉลีย่ทีร่อ้ยละ 10 

 
2.7.2 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

ในปี 2554-2556 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที ่1,133.57 ลา้นบาท 1,135.60 ลา้นบาท และ 1,163.95 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิัท ไดแ้ก่ ต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ย 
ตน้ทุนอาคารพาณิชย ์อาคารชุด และทาวเฮา้สท์ีพ่ฒันาขึน้เพื่อขาย ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 25.04–39.66 ของสนิทรพัย์
รวม รองลงมาไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งรอการพฒันาในอนาคต ซึง่ประกอบดว้ย ทีด่นิเปล่าและที่ดนิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งรอการพฒันาเป็นโครงการเพื่อขาย ซึง่คดิเป็นร้อยละ 20.37–38.38 ของสนิทรพัยร์วม โดยในปี 2556 
สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 1,135.60 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น 1,163.95 ลา้นบาท ในปี 2556 หรอื
คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 เนื่องจากบรษิทัฯ  ซือ้ทีด่นิเปล่าสะสมเพื่อการพฒันาโครงการเพิม่ขึน้จากปี
ก่อนจ านวน 4 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ย ทีด่นิเปล่ารอการพฒันาโครงการในจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุร ี

หน้ีสิน 

หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทั ณ สิน้ปี 2554-2556 มจี านวน 103.08 ลา้นบาท 83.06 ลา้นบาท และ 75.87 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 37.39–51.77 
ของหนี้สนิรวม  และต้นทุนหลุมฝงักลบคา้งจ่าย ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 32.98-44.81 ของหนี้สนิรวม  การลดลงของ
หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัจากจ านวน 103.08 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 75.87 ลา้นบาท ในปี 2556 มสีาเหตุมา
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จากการจ่ายช าระคนืเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นทีเ่รว็ขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ  ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินซึ่งได้กู้ยมืมาตัง้แต่ปี 2552 เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนในการพฒันาโครงการ โดยบริษัทฯ ได้
ด าเนินการช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2555 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในปี 2555 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัมจี านวน 1,052.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.04 ลา้นบาท จากปี 2554 
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีจ านวน 27.22 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปนัผลในระหว่างปี 2555 
จ านวน 9 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยงัมกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2555 ซึง่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชเีกีย่วกบัภาษีเงนิได ้ซึง่ส่งผลให้บรษิทัฯ มกี าไรสะสมเพิม่ขึน้จ านวน 3.82 ล้านบาท 
ขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2556 มจี านวน 1,088.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 35.54 ลา้นบาท ซึง่เป็น
ผลมาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2556 ทัง้จ านวน 

ทัง้นี้ มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (Book Value Per Share) ของบรษิทัฯ  ณ สิน้ปี 2554-2556 เท่ากบั 1.14 บาทต่อหุน้ 
1.17 บาทต่อหุน้ และ 1.21 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั  
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3.  ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้พจิารณาจาก
ประเดน็ทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

3.1 วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ย ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา 
จาก บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
น าทีด่นิดงักล่าวมาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจากโครงการทีบ่รษิทัฯ มอียู่ในปจัจุบนั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ วางแผนน าทีด่นิ 2 แห่ง มาพฒันาเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานและทีพ่กั
อาศยัเพื่อขาย รวมทัง้อาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์ซึง่การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
ทีต่อ้งการขยายธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึง่เป็นธุรกจิรองของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นในการหาทีด่นิที่
ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพเพื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อสรา้งฐานรายได้ของบรษิทัฯ ใหสู้งขึน้
เพิม่เตมิจากธุรกจิก าจดัขยะสารพษิในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั 

ขอ้มลูโดยสรุปของโครงการทีจ่ะพฒันาบนทีด่นิทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการ มดีงันี้ 

1)  โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ 

บรษิทัจะลงทุนพฒันาโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ บนทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
โดยโครงการจะประกอบด้วย อาคารส านักงานและที่พกัอาศยัในรูปแบบโฮมออฟฟิศ (Home Office) และ
อาคารให้เช่าเชงิพาณิชยซ์ึ่งจะพฒันาขึน้ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชนแบบเปิดขนาดเลก็ซึ่ งจะตัง้อยู่บนพืน้ที่
สว่นหน้าของโครงการ ส าหรบัใหบ้รกิารแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการและในละแวกใกลเ้คยีง 

โครงการจะมพีืน้ที่ก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 9,232 ตารางเมตร และมมีูลค่าการก่อสร้างรวม 87.56 ล้านบาท 
อา้งองิจากประมาณการที่จดัท าโดยบรษิัทฯ จากการก่อสรา้งโครงการทีผ่่านมา โดยโครงการจะมรีะยะเวลา
ก่อสรา้งประมาณ 1-2 ปี (2557-2558) ในปจัจุบนั โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ไดด้ าเนินการปรบัหน้าดนิ
และออกแบบโครงการบางสว่นแลว้เสรจ็ และอยู่ในระหว่างการคดัเลอืกผูร้บัเหมาเพื่อด าเนินงานก่อสรา้ง  

รายละเอยีดโดยสรุปของโครงการ มดีงันี้ 

 รายละเอยีดโครงการ 

ลกัษณะของโครงการ 

 อาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยั (โฮมออฟฟิศ) เพือ่ขาย ซึง่จะพฒันาขึน้
บนพืน้ทีส่ว่นหลงัของโครงการขนาด 3 ไร ่

 อาคารพาณิชยใ์หเ้ชา่ในรปูแบบศนูยก์ารคา้ชุมชนแบบเปิดขนาดเลก็ ซึง่
จะพฒันาขึน้ในพืน้ทีส่ว่นหน้าของโครงการขนาด 2 ไร ่

ภาพรวมโครงการ  โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ จ านวน 38 ยนิูต โดยมทีีด่นิเฉลีย่ต่อยนิูต 20 ตารางวา 
พืน้ทีใ่ชส้อยเฉลีย่ต่อยนิูต 192 ตารางเมตร ราคาขายเริม่ตน้ 4.20 ลา้น
บาท 

 อาคารชัน้เดยีวใหเ้ชา่เชงิพาณชิย ์จ านวน 1 อาคาร โดยจะมพีืน้ทีใ่หเ้ช่า
รวมทัง้สิน้ 730 ตารางเมตร 
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พืน้ทีก่่อสรา้ง พืน้ทีก่่อสรา้งรวม 9,232 ตารางเมตร แบง่เป็น 

 อาคารส านกังานและทีอ่ยูอ่าศยั 3,615 ตารางเมตร (รอ้ยละ 39) 
 อาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์730 ตารางเมตร (รอ้ยละ 8) 
 ลานจอดรถและบรเิวณโดยรอบ 4,887 ตารางเมตร (รอ้ยละ 53) 

คา่ก่อสรา้งโครงการ/1 
87.56 ลา้นบาท ซึง่รวมคา่ก่อสรา้งอาคาร คา่ปรบัหน้าดนิ คา่กอ่สรา้งระบบ
สาธารณูปโภค คา่ปรบัภมูทิศัน์ และคา่ใชจ้า่ยเผือ่เหลอืเผือ่ขาด 

จุดเด่นของโครงการ 
โครงการตัง้อยูร่มิถนนปทุมธาน-ีสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ใกลก้บัแหลง่ชุมชน 
สถานีบรกิารน ้ามนั ธนาคารพาณชิย ์และอยูใ่นบรเิวณซึง่มโีครงการหมู่บา้น
จดัสรรหลายโครงการ 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

อาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยั  

 ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดยอ่ยและขนาดกลางหรอืผูท้ีส่นใจซือ้เพือ่ลงทุน 

อาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์

 ผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกี 

 ผูป้ระกอบการทัว่ไป เช่น รา้นอาหาร รา้นซกัรดี หรอืผูป้ระกอบการอาชพี
อสิระหรอืเฉพาะทาง เช่น คลนิีคทนัตกรรม สปา โรงเรยีนกวดวชิาฯ 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ประมาณ 1-2 ปี (2557–2558) 

ปีทีค่าดวา่จะเปิดด าเนินการ 
 เปิดขายโครงการ – ไตรมาสที ่2 ปี 2557 

 เปิดใหบ้รกิารพืน้ทีใ่หเ้ช่าเชงิพาณิชย ์– ไตรมาสที ่2 ปี 2558 

/1  ประมาณการเบือ้งตน้โดยบรษิทัฯ   
 
ภาพ Perspective ส่วนโฮมออฟฟิศ 

 
ทีม่า: บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน)  

 
หมายเหตุ: พืน้ทีใ่นสว่นของศนูยก์ารคา้ชุมชนฯ อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบ 
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2)  โครงการสามคัค ีทาวน์โฮม 

บรษิทัฯ จะลงทุนพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัประเภททาวน์โฮม ภายใตช้ื่อโครงการ สามคัค ีทาวน์โฮม บนทีด่นิ
บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีโดยโครงการจะประกอบดว้ย ทาวน์โฮม 2 ชัน้ จ านวน 27 ยูนิต บนพืน้ที่
ก่อสรา้งประมาณ 3,588 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างรวม 29.38 ลา้นบาท อา้งองิจากประมาณการราคา
ก่อสรา้งทีจ่ดัท าโดยบรษิทัฯ จากการก่อสรา้งโครงการทีผ่่านมา ในปจัจุบนัโครงการสามคัค ีทาวน์โฮม อยู่ใน
ระหว่างการออกแบบตวัอาคารและเตรยีมงานก่อสรา้ง ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถเริม่ด าเนินการก่อสรา้งได้
ในไตรมาสที ่1 ปี 2558  

รายละเอยีดโดยสรุปของโครงการ มดีงันี้ 

 รายละเอยีดโครงการ 

ลกัษณะของโครงการ อาคารทีพ่กัอาศยัประเภททาวน์โฮมเพือ่ขาย 

ภาพรวมโครงการ/1 ทาวน์โฮม 2 ชัน้ จ านวน 27 ยูนิต โดยมทีี่ดนิเฉลี่ยต่อหลงั 18 ตารางวา 
พืน้ทีใ่ชส้อยเฉลีย่ต่อหลงั 105 ตารางเมตร ราคาขายเริม่ตน้ 2.89 ลา้นบาท 

พืน้ทีก่่อสรา้ง พืน้ทีก่่อสรา้งรวม 3,588 ตารางเมตร แบ่งเป็น 
 อาคารทีพ่กัอาศยั 2,197 ตารางเมตร (รอ้ยละ 61.23) 
 ถนนและบรเิวณโดยรอบ 1,391 ตารางเมตร (รอ้ยละ 38.77) 

คา่ก่อสรา้งโครงการ/2 
29.38 ลา้นบาท ซึง่รวมค่าก่อสรา้งอาคาร ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 
คา่ปรบัภมูทิศัน์ และคา่ใชจ้่ายเผือ่เหลอืเผือ่ขาด 

จุดเด่นของโครงการ 
โครงการตัง้อยู่ภายในซอยสามคัค ี28 ถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุรี อยู่ใกล้
กบัแหล่งชุมชนและอยูใ่นบรเิวณซึง่มโีครงการหมู่บา้นและผูอ้ยูอ่าศยัในระดบั
หนาแน่นปานกลาง 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 ผู้ที่พกัอาศยัในอาคารชุดบริเวณใกล้เคยีงที่ต้องการขยายพื้นที่และ
ยกระดบัการอยูอ่าศยั 

 ขา้ราชการทีท่ างานในบรเิวณใกลเ้คยีง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรม
ชลประทาน และกองสลาก 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ประมาณ 1-2 ปี (2558–2559) 

ปีทีค่าดวา่จะเปิดขายโครงการ ไตรมาสที ่1 ปี 2558 

/1  อา้งองิจากแผนการพฒันาโครงการอย่างไมเ่ป็นทางการของบรษิทัฯ โครงการทีพ่ฒันาขึน้จรงิอาจมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
ตลาดและเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

/2  ประมาณการเบือ้งตน้โดยบรษิทัฯ   
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3.2 เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยและความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 

จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัจากบรษิัทฯ รวมถึงการพิจารณาข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งภายนอกที่น่าเชื่อถือ 
สามารถสรุปขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ไดด้งันี้  

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1) เป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่คีวามเหมาะสมต่อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดั
นนทบุร ีในครัง้นี้ บรษิทัฯ  ไดม้าซึง่ทีด่นิซึ่งมพีืน้ที ่5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา และ 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา 
ตามล าดบั เพื่อน ามาพฒันาโครงการประเภทอาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยั รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย์ ซึง่
เป็นการด าเนินงานตามแผนธุรกจิของบรษิัทฯ  ทีต่้องการขยายธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อเสรมิสร้างฐาน
รายไดแ้ละสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว   

บรษิัทฯ ได้เริม่วางแผนการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าว โดยได้ศกึษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมในการพฒันาโครงการ ซึง่พบว่า ทีด่นิทัง้ 2 แห่งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชพ้ฒันาโครงการประเภทอาคารที่
พกัอาศยั เนื่องจากทีด่นิตัง้อยู่ในย่านชุมชนและใกลก้บัแหล่งทีพ่กัอาศยัซึ่งมโีครงการบา้นจดัสรรอยู่เป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ยงัแวดลอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกในบรเิวณใกลเ้คยีง เช่น รา้นคา้ปลกี สถานีบรกิารน ้ามนั 
และธนาคารพาณิชย์ ดงันัน้ บรษิัทฯ คาดว่าการลงทุนก่อสร้างและพฒันาโครงการอาคารที่พกัอาศยับนที่ดิน
ดงักล่าวจะไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากลกูคา้และจะสามารถสรา้งผลตอบแทนในระดบัทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต 

2) ท าใหบ้รษิทัฯ มทีีด่นิเพื่อการพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึง่ถือเป็นธุรกจิรองของบรษิัทฯ ซึง่มอีตัราก าไรสุทธสิูงกว่า
ธุรกิจก าจัดขยะสารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม มีสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง บริษัทฯ จึง
วางเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อสรา้งฐานรายไดจ้ากธุรกจิดงักล่าวใหเ้ตบิโตมากยิง่ขึน้ โดยการวางแผนจดัหา
และจดัซื้อที่ดนิล่วงหน้าให้สอดคล้องกบัการน าไปพฒันาโครงการตามแผนการขยายธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิในครัง้นี้ ท าใหบ้รษิทัฯ มทีีด่นิทีม่ศีกัยภาพรอการพฒันาเพิม่ขึน้จ านวน 
2 แห่ง ซึง่บรษิทัฯ สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อสรา้งกระแสเงนิสดและรายไดใ้หแ้ก่
บรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3) เพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว 

เนื่องจากรูปแบบของโครงการอสงัหาริมทรพัย์ที่บริษัทฯ จะพฒันาขึ้นบนที่ดินที่บริษัทฯ ได้มาในครัง้นี้ เป็น
โครงการซึง่ประกอบดว้ย อาคารส านักงานและทีพ่กัอาศยั รวมทัง้อาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์โดยกระแสเงนิสดรบั
ของโครงการจะเริม่ตัง้แต่ประมาณกลางปี 2557 จากการขายอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานและทีพ่กั
อาศยั จากนัน้ในปี 2558 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดรบัจากค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารพาณิชย ์ซึง่หากโครงการ
ดงักล่าวประสบความส าเรจ็ดงัทีว่างแผนไวจ้ะท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้มรีายไดท้ีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากใหก้ารเช่าพืน้ทีอ่าคารพาณิชย ์ซึง่จะส่งผลให้บรษิทัฯ มโีอกาสสรา้งรายไดแ้ละ
ผลประกอบการในระดบัทีด่อีย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ 
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4) ช่วยกระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิธุรกจิหลกัเพยีงธุรกจิเดยีว 

การด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์บนที่ดนิที่บรษิัทฯ ได้เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิัทฯ มี
แหล่งรายไดเ้พิม่เตมิจากธุรกจิก าจดัขยะสารพษิในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่เป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ  ซึง่จะช่วยให้
บรษิทัฯ สามารถกระจายแหล่งทีม่าของรายไดแ้ละกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ของบรษิทัฯ ในอนาคต 

5) ลดความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิในอนาคต 

เน่ืองจากความตอ้งการทีด่นิในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลยงัคงมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของ
จ านวนประชากรและการแข่งขนัทีส่งูขึน้ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ จงึท าใหม้กีารแข่งขนัในการซือ้ทีด่นิในท าเลทีด่ี
ระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั โดยภาพรวมของราคาประเมนิทีด่นิล่าสดุทีป่ระกาศใชโ้ดยกรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม 2555 ส าหรบัรอบปีบญัช ี2555-2558 พบว่า ราคาประเมนิทีด่นิใหม่ของทัง้ประเทศเพิม่ขึน้จากเดมิ
เฉลีย่รอ้ยละ 17-20 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิเฉลีย่ต่อปีเท่ากบัรอ้ยละ 4.00-4.67 ดงันัน้ การเขา้
ซือ้ทีด่นิของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ จงึช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิในอนาคต ซึง่อาจ
สง่ผลใหต้น้ทุนการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ สงูขึน้ นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัช่วยลดความเสีย่ง
จากการไม่มทีีด่นิในท าเลทีม่ศีกัยภาพส าหรบัการพฒันาโครงการในอนาคต 

 ข้อด้อยและความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 

1) ความเสีย่งของการมผีลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน 

เนื่องจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงที่โครงการยงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บรษิัทฯ จะยงัไม่
สามารถรบัรูร้ายไดไ้ดจ้นกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินงาน ทัง้นี้ การก่อสรา้งโครงการสาม
โคก โฮมออฟฟิศ และโครงการสามคัค ีทาวน์โฮม บนทีด่นิที่บรษิทัฯ ไดม้าในครัง้นี้ จะเริม่ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 
2557 และปี 2558 ตามล าดบั และจะใช้ระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 1-2 ปี โดยคาดว่าในช่วงแรกของการ
เปิดด าเนินงานโครงการบรษิัทฯ จะมคี่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนขา้งสงูอนัเกดิจากค่าใชจ้่ายพนักงาน และ
ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธโ์ครงการ ซึง่จะท าใหช้่วงแรกของการด าเนินโครงการอาจมผีลขาดทุน
เกดิขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมโีครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการอื่นๆ ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ทยอยรบัรู้
รายได ้ซึง่จะท าใหผ้ลกระทบจากช่วงการพฒันาโครงการดงักล่าวมไีม่มากนกั 

2) ความเสีย่งจากการก่อสรา้งโครงการล่าชา้กว่าก าหนดและตน้ทุนโครงการสงูกว่าประมาณการ 

ตามแผนงานเบือ้งต้น บรษิทัฯ คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการประมาณ 1-2 ปี ในกรณีที่บรษิทัฯ 
ต้องใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการนานกว่าระยะเวลาดงักล่าว จะท าให้บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรูร้ายไดจ้าก
การขายและการให้เช่าพื้นที่โครงการไดต้ามก าหนด อกีทัง้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
โครงการใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวจ้ะสง่ผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการลดลง อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ 
เชื่อว่าความเสีย่งดงักล่าวมไีม่มากนัก เนื่องจากบรษิัทฯ มปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทดงักล่าวมาหลายโครงการ อกีทัง้ บรษิทัฯ มนีโยบายว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในการพฒันาโครงการในลกัษณะเดยีวกนัและเคยท างานร่วมกบับรษิทัฯ มาก่อน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ก่อสรา้งโครงการมปีระสทิธภิาพและสามารถเปิดด าเนินงานเชงิพาณิชยไ์ดต้ามงบประมาณและระยะเวลาทีก่ าหนด  
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3) ความเสีย่งจากการไม่สามารถขายโครงการหรอืพืน้ทีเ่ช่าไดต้ามเป้าหมาย 

อาคารทีพ่กัอาศยั 

เนื่องจากบรเิวณโดยรอบที่ดนิทัง้ 2 แห่ง มผีูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นทีพ่ฒันาและเปิดขายโครงการ
อาคารทีพ่กัอาศยัประเภทเดยีวกนักบับรษิทัฯ อยู่หลายโครงการ บรษิทัฯ  จงึมคีวามเสีย่งจากการขายโครงการได้
ต ่ากว่าทีค่าดการณ์ไว ้ซึง่อาจสง่ผลใหร้ายไดห้รอืผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ความส าเรจ็
ของการพฒันาโครงการประเภทที่พกัอาศยัยงัขึน้อยู่กบัปจัจยัภายนอกหลายประการ อาทเิช่น สภาพเศรษฐกจิ 
รวมทัง้ภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงทีโ่ครงการเปิดด าเนินการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย์โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศยัประเภทแนวราบ จะสามารถบรหิารจดัการโครงการให้ประสบ
ความส าเรจ็ได้ อกีทัง้ ก่อนการลงทุนในโครงการดงักล่าว บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิและศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
พฒันาโครงการ รวมถึงประเมนิปจัจยัเสีย่งในด้านต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้และอาจส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ของ
โครงการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเมื่อบรษิทัฯ ตดัสนิใจลงทุนพฒันาโครงการบนทีด่นิทีไ่ดม้าจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
โครงการจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัที่ดใีห้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ จะพฒันาขึ้น
ดงักล่าวเป็นโครงการขนาดเลก็ มลูค่าเงนิลงทุนไม่สงู และใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการเป็นแหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่
ของโครงการ ดังนัน้ หากการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ มากนกั 

อาคารพาณิชยใ์หเ้ช่า 

ในสว่นของการลงทุนพฒันาโครงการอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าในรปูแบบศนูยก์ารคา้ชุมชนแบบเปิดขนาดเลก็บนทีด่นิ
บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี แม้จะไม่มีผู้ประกอบการศูนย์การค้าชุมชนแบบเปิดรายอื่นที่
ใหบ้รกิารแบบเดยีวกนัตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถ
ขายพืน้ทีเ่ช่าโครงการไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้นอกจากนี้ หากโครงการขาดความหลากหลายของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีจ่ะ
มาใหบ้รกิารในพืน้ทีด่งักล่าว จะท าใหจ้ านวนลูกคา้ผูม้าใชบ้รกิารในศูนยก์ารคา้ชุมชนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของผูเ้ช่าพืน้ทีข่องบรษิทัฯ และอาจมผีลกระทบต่อเนื่องถงึอตัราการเช่าและ
ราคาค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าความต้องการเช่าพืน้ทีโ่ครงการของบรษิทัฯ น่าจะมสีงู เนื่องจากบรษิทัฯ วางกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายหรอืผูเ้ช่าพืน้ทีห่ลกัของโครงการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอืคอน
วเีนียน สโตร ์โดยผูเ้ช่ารอง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกจิพาณิชยอ์ื่นๆ เช่น รา้นอาหาร หรอืรา้นซกัรดี เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการและในละแวกใกลเ้คยีงในการซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคหรอืสิ่งของเครื่องใชท้ี่
จ าเป็นขัน้พืน้ฐาน นอกจากนี้ ที่ตัง้ของโครงการยงัง่ายต่อการเขา้ถึง และได้รบัการออกแบบให้มพีืน้ที่จอดรถที่
เพยีงพอเพื่อรองรบัลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร บรษิทัฯ จงึคาดว่าการพฒันาโครงการอาคารพาณิชย์ใหเ้ช่าบนทีด่นิ
ดงักล่าวจะสามารถดงึดดูความสนใจจากผูท้ีพ่กัอาศยัในละแวกใกลเ้คยีงใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ  
คาดว่าการเปิดด าเนินโครงการศูนย์การคา้ชุมชนแบบเปิดในพืน้ทีส่่วนหน้าของโครงการดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิ
อตัราการขายโครงการอาคารส านักงานและที่พกัอาศยัซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่ส่วนหลงัของโครงการ  และจะช่วยให้
บรษิทัฯ สามารถรกัษาความสามารถในการแขง่ขนักบัโครงการอื่นๆ ได ้
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3.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

 ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

1) ไม่มคีวามเสีย่งของการมผีลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุนพฒันาโครงการ หรอืการขายโครงการไม่ไดต้าม
เป้าหมายทีว่างไว ้

2) มโีอกาสในการจดัหาทีด่นิแปลงอื่นซึง่อาจมตีน้ทุนในการไดม้าทีต่ ่ากว่า 
  
 ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

1) เสยีโอกาสในการไดม้าซึง่ทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

2) มคีวามเสี่ยงจากการจดัหาที่ดนิแปลงอื่นเพื่อน ามาพฒันาโครงการในอนาคต ซึ่งอาจตัง้อยู่ไกลจากแหล่ง
ชุมชน หรืออาจมีขนาดหรือเนื้อที่ไม่เหมาะสมส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ตามแผนการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  

3) เสยีโอกาสในการสรา้งรายได้และผลตอบแทนที่ดใีห้แก่บรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบรษิทัฯ ไม่ได้เขา้ท า
รายการซือ้ทีด่นิในครัง้นี้ บรษิทัฯ อาจต้องใชเ้วลาในการจดัหาทีด่นิแปลงอื่น เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
การซือ้ขาย รวมถงึพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการทีจ่ะพฒันาขึน้ใหม่เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ   

4) มคีวามเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิในอนาคต ซึง่เป็นผลมาจากราคาทีด่นิทีค่าดว่ามแีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้และจ านวนที่ดนิเปล่าในปจัจุบนัมจี านวนลดลง ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัฯ มตี้นทุนในการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่มากขึน้ 

 

3.4 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ความจ าเป็นท่ีต้องท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และเหตผุลท่ีบริษทัฯ ไม่ท ารายการ
กบับุคคลภายนอก 

จากแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการมุ่งเน้นการเสริมสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ ใกลก้บัแหล่งชุมชน และมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก เพื่อให้บรษิทัฯ สามารถรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตของรายไดแ้ละมคีวามสามารถในการท า
ก าไรในระดบัที่ดีในระยะยาว  โดยก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้   
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในหลายๆ
พืน้ที ่และเลง็เหน็ว่าที่ดนิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดั
นนทบุร ีซึง่ถอืกรรมสทิธิโ์ดยภทัรเฮา้ส ์มคีวามน่าสนใจและเหมาะสมทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาโครงการประเภทที่
อยู่อาศยั เน่ืองจากทีด่นิทัง้ 2 แห่งอยู่ในท าเลทีด่ ีมศีกัยภาพ ตดิกบัถนนใหญ่ อยู่ในแหล่งทีพ่กัอาศยั ใกลก้บัแหล่ง
ชุมชนและง่ายต่อการเขา้ถึง นอกจากนี้ ทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุรี ยงัอยู่ใกลก้บัแนวเสน้ทางการ
พฒันาระบบการคมนาคมและขนสง่โดยรถไฟฟ้า ซึง่คาดว่าจะเสรจ็เรยีบรอ้ยในอนาคตอนัใกล ้ 

นอกจากนี้ ทีด่นิทัง้ 2 แห่งยงัมขีนาดพืน้ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์าม
แผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีต่้องการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัขนาดเลก็ไม่เกนิ 40 ยูนิต พรอ้มทัง้พฒันา
พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ในส่วนหน้าของโครงการ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงอื่นที่ถือกรรมสิทธิโ์ดย
บุคคลภายนอกแลว้ จะพบว่าขนาดและหน้ากวา้งของทีด่นิแปลงอื่นในละแวกใกลเ้คยีงไม่เอือ้อ านวยต่อการพฒันา
โครงการตามแผนของบรษิทัฯ ซึง่หากเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิแปลงอื่นกบับุคคลภายนอก อาจท าให้บรษิทัฯ ต้อง
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ปรบัเปลีย่นแผนการพฒันาโครงการเป็นโครงการประเภทอื่นทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็แลว้ว่าเหมาะสม ซึง่อาจสง่ผล
ให้อตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุนในโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ 
บรษิัทฯ ไม่ได้รบัการติดต่อจากเจ้าของที่ดนิแปลงอื่นที่จะท าให้ได้มาซึ่งที่ดนิที่มลีกัษณะหรอืเนื้อที่ใกล้เคยีงกบั
ทีด่นิทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี้ 

ทัง้นี้ จากผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิทัง้ 2 แห่งทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้
ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ พบว่าโครงการจะก่อใหเ้กดิผลตอบแทนในระดบัทีด่แีละสามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้ ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัใน
ครัง้นี้ บรษิทัฯ อาจตอ้งพจิารณาจดัหาทีด่นิแปลงอื่นเพื่อน ามาพฒันาโครงการตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
ซึง่อาจเป็นทีด่นิซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีไ่ม่เหมาะสมหรอือยู่ไกลออกไปจากแหล่งชุมชนหรอืมรีาคาสงูกว่า ซึง่อาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการได ้

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่า การทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิ 2 แห่งดงักล่าวจากภทัรเฮา้ส ์ซึง่
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ เน่ืองจากเป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ 
เหมาะแก่การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีพ่กัอาศยัตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และสามารถ
เพิม่รายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้อกีทัง้ ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าว อา้งองิมา
จากราคาประเมนิทีด่นิทีผู่ป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อก าหนดมูลค่าของการท ารายการซือ้ทีด่นิ
ในครัง้นี้ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่มคีวามเหมาะสม ไม่ได้เอื้อประโยชน์หรอืใช้เป็นช่องทางถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแต่อย่างใด 
 

3.5  สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 

การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา และ
ที่ดินบริเวณถนนสามคัคี จงัหวดันนทบุรี จ านวน 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา เพื่อน ามาพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานและทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเสริมสร้างฐานรายได้จากการขยายธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิรองของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ โดยเมื่อโครงการทีจ่ะพฒันาขึน้บนทีด่นิทัง้ 2 แห่ง
ดงักล่าว เริม่เปิดด าเนินงานเชงิพาณิชย ์บรษิทัฯ จะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และยงัมรีายไดท้ี่
คาดว่าจะเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องจากการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารพาณิชย ์ซึง่ถอืเป็นแหล่งรายไดเ้พิม่เตมิจากธุรกจิก าจดั
ขยะสารพษิในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ จากผลการศกึษาและประเมนิความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินทัง้ 2 แห่ง พบว่าโครงการดงักล่าวสามารถก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในระดบัทีด่ ีซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสสรา้งรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

อน่ึง บรษิทัฯ จะยงัคงมคีวามเสีย่งในดา้นต่างๆ จากการพฒันาโครงการบนทีด่นิดงักล่าว อาทเิช่น ความเสีย่งจาก
ตน้ทุนและระยะเวลาในการพฒันาโครงการมากกว่าทีป่ระมาณการไว ้หรอืความเสีย่งจากการไดร้บัผลตอบรบัทีไ่ม่
ดจีากลกูคา้ท าใหไ้ม่สามารถขายโครงการหรอืพืน้ทีเ่ช่าไดต้ามเป้าหมาย เป็นต้น อย่างไรกต็าม เนื่องจากผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรพัย์มาอย่างต่อเนื่องหลาย
โครงการทัง้โครงการทีพ่กัอาศยัและอาคารพาณิชย์ อกีทัง้ โครงการทีบ่รษิทัฯ จะพฒันาขึน้ดงักล่าวเป็นโครงการ
อสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ ซึง่ใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการเป็นแหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่ของโครงการ จงึท าใหค้วาม
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดงักล่าวไม่น่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนซื้อที่ดินดงักล่าว 
บรษิทัฯ ไดศ้กึษาและประเมนิความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการ ซึง่พบว่า โครงการที่บรษิทัฯ จะพฒันาขึน้
บนทีด่นิทีไ่ดม้าในครัง้นี้ สามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ได ้
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ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า รายการซื้อที่ดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จังหวัด
ปทุมธานี และทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้  มีความสมเหตุสมผล 
และน่าจะสง่ผลดกีบัภาพรวมและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต 

 
4. ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคา 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 
(หรอื 2,308 ตารางวา) มลูค่ารวม 64.62 ลา้นบาท 

2) ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนบุร ีจ านวน 2 ไร่ – งาน 97 ตารางวา (หรอื 897 
ตารางวา) มลูค่ารวม 26.91 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาความเหมาะสมของราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่ง โดยอา้งองิจากขอ้มูล
และสมมตฐิานทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง รายงานการประเมนิทรพัยส์นิ
ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ รวมถงึขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ เปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรกต็าม ความเหน็ของทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าขอ้มูลและเอกสารที่ได้รบัดงักล่าว เป็นขอ้มูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ถูกตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์ และขอ้มูลทีส่ามารถรบัรูไ้ดใ้นปจัจุบนัซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลง
ใดๆ อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ได ้ 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระประเมนิโดยใช ้2 แนวทาง ดงันี้  

แนวทางที ่1  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อที่ดินโดยเปรียบเทียบกับราคาประเมินและ
พจิารณาวธิกีารประเมนิราคาของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิในตลาดทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. (“ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น”)  2 ราย ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัฯ เพื่อประเมนิราคาทีด่นิทัง้สองแปลง 

แนวทางที ่2  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประเมนิผลตอบแทนที่คาดว่าได้รบัจากการลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยบ์น
ทีด่นิ 2 แห่ง โดยเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัฯ  

โดยแต่ละแนวทางสามารถสรุปไดด้งันี้ 

แนวทางท่ี 1 เปรียบเทียบราคาได้มากบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั บรษิทั รชิ แอพไพรซลั จ ากดั (“ริช แอพไพรซลั”) และบรษิทั ทบทว ีแอพไพรซลั แอนด ์
เซอร์วสิ จ ากดั (“ทบทวี แอพไพรซลั”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิเพื่อประเมินราคายุติธรรมของที่ดนิที่
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการดงักล่าว  

ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย ได้ท าการส ารวจทีด่นิและประเมนิราคาทรพัย์สนิตามรายงานลงวนัที่ 19 
ธนัวาคม 2556 เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด (Market Approach) โดยผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย มแีนวทางในการประเมนิราคาทรพัยส์นิทีค่ลา้ยคลงึกนั กล่าวคอื ในขัน้ตอนการประเมนิ
มูลค่าของทีด่นิที่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี้ ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 รายไดท้ าการส ารวจทีด่นิใน



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 49 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

บรเิวณใกลเ้คยีงจ านวน 3-4 แปลง ซึง่ไดพ้จิารณาเหน็แลว้ว่าเป็นขอ้มูลทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทีจ่ะท า
การประเมนิ เพื่อน ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหามลูค่าทรพัยส์นิ โดยน าขอ้มลูตลาดทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดด้งักล่าว
มาประเมนิศกัยภาพของที่ดนิในดา้นต่างๆ เพื่อปรบัปรุงราคาเสนอขายของทีด่นิที่เปรยีบเทยีบแต่ละผนืให้เป็น
ราคาของที่ดนิที่บริษัทฯ ได้เข้าท ารายการ โดยใช้วธิีการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนัก (Weighted Quality 
Score) จากนัน้ค านวณหามูลค่าทีด่นิทีท่ าการประเมนิจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของราคาเสนอขายทีป่รบัปรุงแลว้
ของขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

รายละเอยีดของการประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิแต่ละราย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

4.1 ท่ีดินแปลงท่ี 1 บริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด รชิ แอพไพรซลั ทบทว ีแอพไพรซลั 

ราคาประเมนิต่อตารางวา 29,000 บาท 30,000 บาท 

มลูคา่รวมของราคาประเมนิ 65.98 ลา้นบาท 69.24 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิ 64.62 ลา้นบาท 64.62 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิสงู(ต ่า)กว่าราคาประเมนิ (1.36) ลา้นบาท (4.62) ลา้นบาท 
 

4.1.1  ข้อมูลการประเมินโดย ริช แอพไพรซลั 

ขอ้มลูตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 
ทรพัยส์นิทีท่ า
การประเมนิ 

ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ท าเลทีต่ ัง้ ถนนปทุมธานี-สามโคก (ทล. 3111) 

เนื้อทีด่นิ (ไร-่งาน-ตรว.) 
5-3-8 ไร่ 

(2,308 ตรว.) 
4-0-0 ไร่ 

(1,600 ตรว.) 
10-3-76 ไร่ 
(4,376 ตรว.) 

3-2-0 ไร่ 
(1,400 ตรว.) 

6-1-8 ไร ่
(2,508 ตรว.) 

รปูแปลงทีด่นิ หลายเหลีย่ม หลายเหลีย่ม หลายเหลีย่ม หลายเหลีย่ม หลายเหลีย่ม 

หน้ากวา้งทีด่นิ 112 เมตร 36 เมตร 17 เมตร 55 เมตร 20 เมตร 

จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 

ความกวา้ง/ลกัษณะถนน 
12 เมตร/ 
ลาดยาง 

12 เมตร/ 
ลาดยาง 

12 เมตร/ 
ลาดยาง 

12 เมตร/ 
ลาดยาง 

12 เมตร/ 
ลาดยาง 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ทอ่ระบายน ้า ทางเทา้ 

ประเภทผงัเมอืง นอกเขตบงัคบัใชผ้งัเมอืง 

เปรยีบเทยีบท าเลทีต่ ัง้ - ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ดกีว่า 

เปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้ม - ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ดกีว่า 

เปรยีบเทยีบขนาดทีด่นิ - น้อยกว่า มากกว่า น้อยกว่า มากกว่า 

เปรยีบเทยีบรปูแปลงทีด่นิ - ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า 

เปรยีบเทยีบสภาพทีด่นิ - ดอ้ยกว่า ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง 

สถานะ - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคาขาย (บาท/ตรว.) - 30,000 20,000 30,000 27,260 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0916-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 
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บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 50 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

การใหค้ะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั (Weighted Quality Score) 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
คะแนน 

(%) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ลกัษณะทางท าเลทีต่ ัง้ 15 7 7 7 8 7 

ลกัษณะและสภาพทางเขา้-ออก 15 7 7 7 7 7 

ต าแหน่งทีต่ ัง้ทีด่นิ 10 7 7 7 7 7 

ลกัษณะและสภาพทีด่นิ 10 5 5 6 7 8 

ขนาดและรปูแปลงทีด่นิ 15 7 2 6 4 8 

ระบบสาธารณูปโภค 10 7 7 7 7 7 

ลกัษณะทางกฎหมายและขอ้จ ากดั 10 7 6 7 5 7 

ลกัษณะทางสภาพแวดลอ้ม 10 7 7 7 8 7 

แนวโน้มการพฒันาในอนาคต 5 7 7 7 7 7 

รวม 100 680 595 675 660 725 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0916-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

การประเมนิราคาตลาดของทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดย รชิ แอพไพรซลั 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) 30,000 20,000 30,000 27,260  

ราคาเสนอขายหลงัปรบัแกแ้ลว้ 28,545 19,153 28,729 26,913  

คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 680 595 675 660 725 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 1.0662 1.2185 1.0741 1.0985 1.0000 

ราคาทีป่รบัปรุงแลว้ 30,434 23,337 30,857 29,563  

การใหน้ ้าหนกัขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 28% 18% 28% 26% 100% 

มลูค่าหลงัการใหน้ ้าหนกั 8,522 4,201 8,640 7,686 29,049 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (บาทต่อตารางวา) 29,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0916-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 
 

รชิ แอพไพรซลั ประเมนิราคาทีด่นิแปลงที ่1 ทีต่ารางวาละ 29,000 บาท คดิเป็นมลูค่าทีด่นิรวมเท่ากบั 65.98 ลา้น
บาท โดยประเมนิบนเนื้อที ่5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา (หรอื 2,275 ตารางวา) ไม่รวมเนื้อทีป่ระมาณ 33 ตารางวา 
ซึง่ ณ วนัทีเ่ขา้ท าการส ารวจ พืน้ทีด่งักล่าวไดใ้ชเ้ป็นทางเขา้-ออกของโครงการบา้นจดัสรรแห่งหนึ่งของภทัรเฮา้ส์
ซึง่เป็นคู่สญัญาของบรษิทัฯ ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อย่างไรกต็าม ภายหลงัการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ 
ทีด่นิแปลงดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิโ์ดยสมบรูณ์ของบรษิทัฯ  ซึง่ในปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการขอคนื
พืน้ทีส่ว่นดงักล่าวจากภทัรเฮา้ส ์
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4.1.2  ข้อมูลการประเมินโดย ทบทวี แอพไพรซลั  

ขอ้มลูตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 
ทรพัยส์นิทีท่ าการ

ประเมนิ 
ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ท าเลทีต่ ัง้ ถนนปทุมธานี-สามโคก (ทล. 3111) จงัหวดัปทุมธานี 

ต าแหน่งทีต่ ัง้ กม.3+400 กม.1+700 กม.2+100 กม.2+900 

เนื้อทีด่นิ (ไร-่งาน-ตรว.) 
5-3-8 ไร่ 

(2,308 ตรว.) 
10-3-76 ไร่ 
(4,376 ตรว.) 

3-2-0 ไร่ 
(1,400 ตรว.) 

4-1-0 ไร่ 
(1,700 ตรว.) 

ระดบัดนิ เสมอถนน ต ากว่าถนน 1 เมตร ต ากว่าถนน 1 เมตร ต ากว่าถนน 1 เมตร 

ความกวา้ง/ลกัษณะถนน 
12 เมตร/ 
คอนกรตี 

12 เมตร/ 
คอนกรตี 

12 เมตร/ 
คอนกรตี 

12 เมตร/ 
คอนกรตี 

เปรยีบเทยีบท าเลทีต่ ัง้ - ดกีว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า 

เปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้ม - ดกีว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า 

เปรยีบเทยีบขนาดทีด่นิ - มากกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า 

เปรยีบเทยีบรปูแปลงทีด่นิ - ดอ้ยกว่า ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง 

สถานะ - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคาขาย (บาท/ตรว.) - 25,000 29,000 30,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561864 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

การใหค้ะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั (Weighted Quality Score) 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
คะแนน 

(%) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ท าเลทีต่ ัง้ 20 6 6 8 10 

การเขา้ถงึ 15 10 10 10 10 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 8 8 8 8 

รปูร่างและขนาดทีด่นิ 10 4 8 7 6 

สภาพทีด่นิ 10 6 6 8 9 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 10 6 6 6 7 

สภาพแวดลอ้ม 10 6 6 7 7 

การใชป้ระโยชน์สงูสุด 10 6 6 6 6 

แนวโน้มความเจรญิ 5 5 5 4 8 

รวม 100 655 695 750 810 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561864 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 52 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

การประเมนิราคาตลาดของทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยทบทว ีแอพไพรซลั 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) 25,000 29,000 30,000  

ราคาทีเ่หมาะสม 23,750 26,100 27,000  

คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 655 695 750 810 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 1.2366 1.1655 1.0800 1.0000 

ราคาทีป่รบัแกแ้ลว้ 29,370 30,419 29,160  

ระดบัความส าคญัของการเปรยีบเทยีบ 27% 33% 41% 100% 

มลูค่าหลงัการใหน้ ้าหนกั 7,787 9,909 11,929 29,626 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (บาทต่อตารางวา) 30,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561864 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 
 

ทบทว ีแอพไพรซลั ประเมนิราคาทีด่นิแปลงที ่1 ที่ตารางวาละ 30,000 บาท ซึ่งคดิเป็นมูลค่าทีด่นิรวมเท่ากบั 
69.24 ลา้นบาท 

จากตารางขา้งตน้ ทีด่นิแปลงที ่1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 
มรีาคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 ราย อยู่ที ่29,000 – 30,000 บาทต่อตารางวา หรอืคดิเป็นมูลค่า
รวมของราคาประเมนิทีด่นิเท่ากบั 65.98 – 69.24 ลา้นบาท ดงันัน้ ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวซึง่เท่ากบั 
64.62 ลา้นบาท หรอื 28,000 บาทต่อตารางวา จงึมรีาคาในการไดม้าต ่ากว่าราคาประเมนิประมาณรอ้ยละ 2.06 - 
6.67  
 
4.2 ท่ีดินแปลงท่ี 2 บริเวณถนนสามคัคี จงัหวดันนทบุรี 
 
วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด รชิ แอพไพรซลั ทบทว ีแอพไพรซลั 

ราคาประเมนิต่อตารางวา 31,000 บาท 40,000 บาท 

มลูคา่รวมของราคาประเมนิ 27.81 ลา้นบาท 35.88 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิ 26.91 ลา้นบาท 26.91 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิสงู(ต ่า)กว่าราคาประเมนิ (0.90) ลา้นบาท (8.97) ลา้นบาท 

 
  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 53 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

4.2.1  ข้อมูลการประเมินโดย ริช แอพไพรซลั 

ขอ้มลูตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 
ทรพัยส์นิทีท่ า
การประเมนิ 

ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ท าเลทีต่ ัง้ ถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ี

ซอยยอ่ย ซอยสามคัค ี28 
ซอยประชา
สามคัค ี2 

ซอยสามคัค ี
58/10 

ซอยประเสรฐิ
อสิลาม 

ซอยประเสรฐิ
อสิลาม 

เนื้อทีด่นิ (ไร-่งาน-ตรว.) 
2-0-97 ไร ่
(897 ตรว.) 

0-1-28 ไร ่
(128 ตรว.) 

1-2-88 ไร ่
(688 ตรว.) 

0-3-90 ไร ่
(390 ตรว.) 

5-3-99.5 ไร่ 
(2,399.5 ตรว.) 

รปูแปลงทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มคางหม ู สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

หน้ากวา้งทีด่นิ 78 เมตร 30 เมตร 45 เมตร 19 เมตร 100 เมตร 

จ านวนดา้นตดิถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 

ความกวา้ง/ลกัษณะถนน 
8 เมตร/ 
คอนกรตี 

4 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ทอ่ระบายน ้า ทางเทา้ 

ประเภทผงัเมอืง สสีม้ สสีม้ สสีม้ สเีหลอืง สเีหลอืง 

เปรยีบเทยีบท าเลทีต่ ัง้ - ใกลเ้คยีง ดกีว่า ดกีว่า ดกีว่า 

เปรยีบเทยีบต าแหน่งทีด่นิ - ใกลเ้คยีง ดกีว่า ดกีว่า ดกีว่า 

เปรยีบเทยีบรปูแปลงทีด่นิ - ดกีว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า ดอ้ยกว่า 

เปรยีบเทยีบเนื้อทีด่นิ - น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า มากกว่า 

เปรยีบเทยีบการเขา้ถงึทีด่นิ - ใกลเ้คยีง ดกีว่า ดกีว่า ดกีว่า 

สถานะ - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคาขาย (บาท/ตรว.) - 37,000 40,000 45,000 26,334 
ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0917-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 
การใหค้ะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั (Weighted Quality Score) 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
คะแนน 

(%) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ลกัษณะทางท าเลทีต่ ัง้ 15 6 7 8 7 6 

ต าแหน่งทีต่ ัง้ทีด่นิ 15 6 6 8 6 6 

ลกัษณะและสภาพทางเขา้-ออก 10 6 7 8 7 8 

ลกัษณะและสภาพทีด่นิ 15 6 6 7 6 6 

ขนาดและรปูแปลงทีด่นิ 15 8 6 6 3 5 

ระบบสาธารณูปโภค 10 6 7 7 7 6 

ลกัษณะทางกฎหมายและขอ้จ ากดั 10 7 7 6 6 7 

ลกัษณะทางสภาพแวดลอ้ม 5 6 8 7 6 7 

แนวโน้มการพฒันาในอนาคต 5 7 8 7 6 7 

รวม 100 645 665 715 590 625 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0917-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 54 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

 การประเมนิราคาตลาดของทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีโดย รชิ แอพไพรซลั 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) 37,000 40,000 45,000 26,334  

ปรบัแกร้าคาเสนอขายจากการต่อรอง -5% -5% -5% -3%  

ปรบัแกร้ะยะเวลาในการขาย 0.9439 0.9259 0.8910 0.9809  

ราคาเสนอขายทีป่รบัแกแ้ลว้ 33,179 35,185 38,089 25,057  

คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 645 665 715 590 625 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 0.9690 0.9398 0.8741 1.0593 1.0000 

ราคาทีป่รบัปรุงแลว้ 32,150 33,069 33,295 26,544  

การใหน้ ้าหนกัขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 30% 26% 17% 27% 100% 

มลูค่าหลงัการใหน้ ้าหนกั 9,645 8,598 5,660 7,167 31,070 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (บาทต่อตารางวา) 31,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ รชิ แอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่R56-0917-VL ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 
 

รชิ แอพไพรซลั ประเมนิราคาทีด่นิแปลงที ่2 ทีต่ารางวาละ 31,000 บาท ซึง่คดิเป็นมูลค่าทีด่นิรวมเท่ากบั 27.81 
ลา้นบาท 

4.2.2  ข้อมูลการประเมินโดย ทบทวี แอพไพรซลั 

ขอ้มลูตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 
ทรพัยส์นิทีท่ าการ

ประเมนิ 
ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ท าเลทีต่ ัง้ ถนนสามคัค ีจงัหวดันนบุร ี

ต าแหน่งทีต่ ัง้ ซอยสามคัค ี28 ซอยสามคัค ี34 ซอยสามคัค ี20 ซอยไมม่ชีือ่ 

เนื้อทีด่นิ (ไร-่งาน-ตรว.) 
2-0-97 ไร ่
(897 ตรว.) 

1-2-40 ไร ่
(640 ตรว.) 

3-3-0 ไร่ 
(1,500 ตรว.) 

7-1-97 ไร ่
(2,997 ตรว.) 

ระดบัดนิ เสมอถนน เสมอถนน ต ากว่าถนน 1 เมตร เสมอถนน 

ความกวา้ง/ลกัษณะถนน 
6 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

6 เมตร/ 
คอนกรตี 

เปรยีบเทยีบท าเลทีต่ ัง้ - ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง 

เปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้ม - ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง ใกลเ้คยีง 

เปรยีบเทยีบขนาดทีด่นิ - น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า 

สถานะ - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ราคาขาย (บาท/ตรว.) - 57,000 45,000 35,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561863 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 55 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

การใหค้ะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั (Weighted Quality Score) 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
คะแนน 

(%) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ท าเลทีต่ ัง้ 20 10 8 8 8 

การเขา้ถงึ 15 10 6 4 6 

ต าแหน่งทีด่นิ 10 6 8 6 6 

รปูร่างและขนาดทีด่นิ 10 10 4 2 8 

สภาพทีด่นิ 10 9 2 2 9 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 10 8 6 6 6 

สภาพแวดลอ้ม 10 8 6 4 7 

การใชป้ระโยชน์สงูสุด 10 6 6 6 7 

แนวโน้มความเจรญิ 5 6 6 6 6 

รวม 100 850 600 510 710 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561863 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

การประเมนิราคาตลาดของทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีโดย ทบทว ีแอพไพรซลั 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทรพัยส์นิที่

ประเมนิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) 57,000 45,000 35,000  

ราคาทีเ่หมาะสม 45,600 36,000 28,000  

คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 850 600 510 710 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 0.8353 1.1833 1.3922 1.0000 

ราคาทีป่รบัแกแ้ลว้ 38,089 42,600 38,980  

ระดบัความส าคญัของการเปรยีบเทยีบ 34% 38% 28% 100% 

มลูค่าหลงัการใหน้ ้าหนกั 13,120 16,093 10,823 40,041 

มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น (บาทต่อตารางวา) 40,000 

ทีม่า: รายงานการประเมนิทรพัยส์นิของ ทบทว ีแอพไพรซลั ตามรายงานเลขที ่T561863 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 

 
ทบทว ีแอพไพรซลั ประเมนิราคาทีด่นิแปลงที่ 2 ที่ตารางวาละ 40,000 บาท ซึ่งคดิเป็นมูลค่าที่ดนิรวมเท่ากบั 
35.88 ลา้นบาท 

จากตารางขา้งต้น ทีด่นิแปลงที ่2 บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา มรีาคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย อยู่ที ่31,000 – 40,000 บาทต่อตารางวา หรอืคดิเป็นมูลค่ารวมของ
ราคาประเมนิทีด่นิเท่ากบั 27.81 – 35.88 ลา้นบาท ดงันัน้ ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวซึง่เท่ากบั 26.91 ลา้น
บาท หรอื 30,000 บาทต่อตารางวา จงึมรีาคาในการไดม้าต ่ากว่าราคาประเมนิประมาณรอ้ยละ 3.24 – 25.00  
 

  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 56 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

สรปุการเปรียบเทียบราคาได้มากบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

 รชิ แอพไพรซลั ทบทว ีแอพไพรซลั 

มลูคา่รวมของราคาประเมนิที่ดนิ 2 แปลง 93.79 ลา้นบาท 105.12 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิ 91.53 ลา้นบาท 91.53 ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิสงู(ต ่า)กว่าราคาประเมนิ (2.26) ลา้นบาท (13.59) ลา้นบาท 

ราคาซือ้ที่ดนิสงู(ต ่า)กว่าราคาประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ (2.41) (12.92) 

โดยสรุปแลว้ ทีด่นิ 2 แห่งดงักล่าว มรีาคาประเมนิรวมโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 ราย อยู่ระหว่าง 93.79 – 
105.12 ลา้นบาท ดงันัน้ ราคาซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่มมีลูค่ารวมเท่ากบั 91.53 ลา้นบาท จงึมรีาคาใน
การไดม้าต ่ากว่าราคาประเมนิรอ้ยละ 2.41–12.92 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) ทีผู่ป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิ 2 รายขา้งต้นเลอืกใช้ในการประเมนิมูลค่าที่ดนิ เป็นวธิทีี่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการอ้างองิถึงขอ้มูล
ตลาดของทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในละแวกใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทีท่ าการประเมนิทีม่กีารซือ้ขายหรอืมรีาคาเสนอขายในช่วง
ระยะเวลาทีท่ าการประเมนิ รวมถงึผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย ไดท้ าการปรบัปรุงขอ้มลูราคาตลาดดงักล่าว 
โดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัทรพัยส์นิที่จะท าการประเมนิมูลค่าโดยพจิารณาจากปจัจยัและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก เช่น ท าเลทีต่ัง้ ขนาดและรปูทรงของทรพัยส์นิ ถนนเขา้-ออก รวมถงึ สภาพเงื่อนไข
ในการขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นปจัจุบนัและสามารถสะท้อนราคาตลาดของทรพัย์สนิที่จะประเมนิตามสภาพ
ปจัจุบนัไดม้ากทีส่ดุ 

อย่างไรกต็าม การค านวณขนาดเนื้อที่ของที่ดนิแปลงที่ 1 บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี ที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย มจี านวนทีแ่ตกต่างกนั โดยรชิ แอพไพรซลั ไม่ไดป้ระเมนิมลูค่าใหก้บั
ทีด่นิจ านวนประมาณ 33 ตารางวา โดยไดร้ะบุว่าทีด่นิสว่นดงักล่าวไดใ้ชเ้ป็นทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรร
แห่งหนึ่งของภทัรเฮา้ส ์จงึคาดว่าบรษิทัฯ จะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิในส่วนดงักล่าวได้ในอนาคต ขณะที่
ทบทว ีแอพไพรซลั ประเมนิมลูค่าทีด่นิโดยโดยคดิรวมพืน้ที ่33 ตารางวา เน่ืองจากเหน็ว่า ภายหลงัจากการเขา้ท า
สญัญาซื้อขายที่ดิน ที่ดินส่วนดงักล่าวจะเป็นกรรมสิทธิโ์ดยสมบูรณ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะน าไปใช้ในการพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยต์ามแผนการพฒันาโครงการแบบเตม็พืน้ที่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ ทัง้นี้ ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า วธิกีารประเมนิมลูค่าดงักล่าวขึน้อยู่กบัมุมมองของผูป้ระเมนิราคาอสิระแต่
ละรายทีม่ต่ีอการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของทีด่นิ ณ เวลาทีท่ าการประเมนิ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ไดเ้ขา้ท าการส ารวจพืน้ทีแ่ละสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพิม่เตมิ ซึง่พบว่าพืน้ทีส่่วนใหญ่ของทีด่นิจ านวน 33 
ตรว. ได้ใชเ้ป็นพื้นทีส่ าหรบัวางป้ายหมู่บา้นโครงการของภทัรเฮ้าส ์ดงันัน้ หากจะต้องมกีารรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้ง
ดงักล่าวในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ทางเข้าออกของโครงการบ้านจดัสรรดงักล่าว นอกจากนี้ ที่ดิน
ดงักล่าวไม่ไดม้กีารจดทะเบยีนนิตกิรรมใหส้ทิธภิารจ ายอมแก่ผูอ้ื่นแต่อย่างใด ในปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหภ้ทัร
เฮา้สด์ าเนินการรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งและสิง่กดีขวางอื่นในทีด่นิเพื่อคนืพืน้ทีด่งักล่าวใหแ้ก่บรษิัทฯ ซึง่คาดว่าแล้ว
เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2557 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาราคาประเมนิทีด่นิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย ซึง่เท่ากบั 93.79 ลา้นบาท และ 105.12 
ลา้นบาท ตามล าดบั เปรยีบเทยีบกบัราคาไดม้าซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่งที ่91.53 ลา้นบาท พบว่าราคาในการไดม้าซึง่
ทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าว อยู่ในระดบัต ่ากว่าราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 ราย และถงึแมผู้ป้ระเมนิ
รชิ แอพเพรซลั จะไม่ไดพ้จิารณาประเมนิมลูค่าของพืน้ทีด่นิบางสว่นทีใ่ชป้ระโยชน์โดยบุคคลอื่น ณ ขณะเวลาทีท่ า
การประเมนิ ราคาในการไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าราคาของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ประกอบ



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 57 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

กบั วิธกีารประเมินราคาโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิมคีวามเหมาะสม ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจงึมี
ความเหน็ว่า ราคาซือ้ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและไม่ไดท้ าบรษิทัฯ เสยีประโยชน์
จากการเขา้ท ารายการ 
 
แนวทางท่ี 2 ประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการลงทุนในโครงการ 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาซื้อที่ดินโดยแนวทางที่ 2 นี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระได้พิจารณา
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคต (Free Cash Flow) ของโครงการทีบ่รษิทัฯ จะลงทุนพฒันาบน
ทีด่นิที่บรษิัทฯ ได้เขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้พจิารณาถึง
ความเป็นไปไดข้องโครงการจากการค านวณหามูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) ระยะเวลาคนืทุน 
(Payback Period) และอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในโครงการ (Internal Rate of Return: 
IRR) โดยจะพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital) ของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากมลูค่าการซือ้ทีด่นิในครัง้นี้ถอืเป็นสว่นประกอบของตน้ทุนการพฒันาโครงการทีส่ าคญัอย่างหนึ่งทีจ่ะมผีล
ต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (IRR) ดงันัน้ หากอตัราผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุนใน
โครงการดงักล่าวมากกว่าตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัฯ  แสดงว่ามลูค่าการซือ้ทีด่นิทีบ่รษิทัฯ 
ได้จ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินนัน้มคีวามเหมาะสมและจะก่อให้เกดิมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นจากการลงทุนซื้อที่ดนิเพื่อ
น ามาพฒันาและด าเนินโครงการ ทัง้นี้ การประเมนิความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิและการลงทุนใน
โครงการดว้ยวธิดีงักล่าว ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าตวัแปรทีส่ าคญัในการจดัท าประมาณการทางการเงนิของโครงการ
นัน้มคีวามสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาประมาณการ 

การประเมินความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการ 

1) โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ บนท่ีดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

บรษิทัฯ วางแผนพฒันาทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา (หรอื 2,308 ตาราง
วา) เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่จะประกอบดว้ย อาคารส านักงานและทีพ่กัอาศยัในรูปแบบโฮมออฟฟิศเพื่อ
ขาย และอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าซึง่จะพฒันาขึน้ในรูปแบบศูนยก์ารคา้ชุมชนแบบเปิดขนาดเลก็ ภายใต้ชื่อโครงการ
สามโคก โฮมออฟฟิศ แอนด ์คอมมนูิตี ้เพลส (“โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ”) 

ในการประเมนิความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการ
ประเมนิกระแสเงนิสดของโครงการ (Free Cash Flow) ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการด าเนินโครงการในระยะเวลา
ประมาณ 10 ปี ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 – ธนัวาคม 2566 หรอืตัง้แต่วนัที่บรษิทัฯ ลงทุนซือ้ทีด่นิเพื่อพฒันา
โครงการ โดยบรษิทัฯ จะเริม่เปิดขายโครงการในไตรมาสที ่2 ปี 2557 และคาดว่าจะสามารถปิดโครงการไดภ้ายใน
ปี 2562 ขณะทีส่ว่นของพืน้ทีใ่หเ้ช่าเชงิพาณิชยจ์ะเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2558 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้สอบทานประมาณการทางการเงนิส าหรบัโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ซึ่ง
จดัท าโดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยอา้งองิจากประสบการณ์การด าเนินโครงการในลกัษณะเดยีวกนัของบรษิทัฯ ใน
อดตี และไดป้รบัปรุงสมมติฐานบางรายการใหส้ะทอ้นถงึสภาวะตลาด การแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมถงึสภาพ
เศรษฐกจิโดยรวมในปจัจุบนั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยตัง้อยู่บน
สมมตฐิานทีว่่า โครงการจะยงัคงด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัภายใต้
สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปจัจุบนั (Going Concern Basis)  
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ทัง้น้ี สมมตฐิานดงักล่าวถูกก าหนดภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั ซึง่หากภาวะเศรษฐกจิและปจัจยั
ภายนอกอื่นๆที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากสมมติฐานที่
ก าหนดขึน้ มลูค่าของโครงการทีป่ระเมนิไดจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

สมมตฐิานส าคญัทีใ่ชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ มดีงันี้ 

1) รายได้ของโครงการ 

1.1) รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยัในโครงการ แบ่งการช าระเงนิของลกูคา้เป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

(1) เงนิจองและเงนิท าสญัญา – เงนิจองจ านวน 50,000 บาท และเงนิท าสญัญารอ้ยละ 5 ของราคาขาย 
(2) เงนิดาวน์ – รอ้ยละ 10 ของราคาขาย แบ่งช าระ 4 งวด หลงัจากเดอืนทีท่ าสญัญาเป็นตน้ไป 
(3) เงนิโอน – รอ้ยละ 85 ของราคาขาย ช าระ ณ วนัโอนกรรมสทิธิ ์ซึง่ตามประมาณการของผูบ้รหิารคาดวา่

การโอนจะเกดิขึน้ในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน หลงัจากวางเงนิจอง 

ในเบือ้งตน้ อาคารส านกังานและทีพ่กัอาศยัในโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ มจี านวนทัง้สิน้ 38 ยนูิต โดยมี
ทีด่นิเฉลีย่ต่อยนูิตประมาณ 20 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยเฉลีย่ต่อยนูิต 192 ตารางเมตร  และราคาขายเฉลีย่ต่อ
ยูนิต 4.42 ลา้นบาท อา้งองิจากราคาขายเฉลีย่ของทัง้โครงการจากการประมาณการของผูบ้รหิาร ซึง่เป็น
ราคาขายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูป้ระกอบการอาคารทีพ่กัอาศยัรายอื่นในละแวกเดยีวกนั ดงันี้ 

โครงการ ท่ีดินเฉล่ีย พืน้ท่ีใช้สอยเฉล่ีย ราคาขาย 

1. เอม็แอล โฮมออฟฟิศ 30-45 ตรว. 180 ตรม. 4.49-6.50 ลบ. 

2. อนิเตอรม์ารท์ 16 ตรว. 144 ตรม. 3.50 ลบ. 
ทีม่า: การส ารวจของบรษิทัฯ และโบรชวัรโ์ครงการ 

ทัง้นี้ อตัราการขายโครงการในแต่ละปีอ้างองิจากความสามารถในการขายโครงการประเภทเดยีวกนัของ
บรษิทัฯ ในอดตี 

1.2) รายไดค้่าเช่าพื้นทีอ่าคารพาณิชย ์

โครงการจะมพีืน้ทีอ่าคารพาณิชยใ์หเ้ช่าทัง้หมด 730 ตารางเมตร ในศนูยก์ารคา้ชุมชนแบบเปิดขนาดเลก็ ซึง่
จะตัง้อยู่บนพื้นที่ขนาด 2 ไร่ ในส่วนหน้าของโครงการ โดยก าหนดให้ค่าเช่าพื้นที่ในปีแรกของการเปิด
ด าเนินการอยู่ที่ 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งต ่ากว่าค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยต่อตารางเมตรของ
ผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้ชุมชนแบบเปิดรายอื่นซึง่ตัง้อยู่ในจงัหวดัปทุมธานีจ านวน 2 ราย ซึง่มคี่าเช่าพืน้ที่
เฉลีย่อยู่ระหว่าง 500-800 บาทต่อตารางเมตร ดงัแสดงรายละเอยีดได ้ดงันี้ 

โครงการ ท่ีตัง้ในจงัหวดัปทุมธานี ขนาดพืน้ท่ี ค่าเช่าต่อเดือน 

1. เดอะทร ีอเวนิว ถนนตวิานนท์-ปทุมธานี อ.เมอืง 8 ไร่ 500-800 บาท/ตรม. 

2. เดอะเพยีวเพลส ถนนรงัสติ-นครนายก (คลอง 2) อ.ธญับุร ี 6 ไร่ 600-800 บาท/ตรม. 
ทีม่า: การส ารวจของบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายปรบัค่าเช่าในอตัรารอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่ของการ
ปรบัค่าเช่าอาคารทัว่ไปและอตัราเงนิเฟ้อในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาซึง่อยู่ที่รอ้ยละ 3 ต่อปี และก าหนดใหม้อีตัรา
การเช่าพืน้ทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 20 ในปีแรกทีค่าดว่าจะเปิดด าเนินงาน (ไตรมาสที ่3 ปี 2558) และปรบัเพิม่อตัรา
การเช่าเป็นรอ้ยละ 50 ในปีถดัไป จากนัน้ปรบัเพิม่อตัราการเช่ารอ้ยละ 10 ทุกปี จนถงึรอ้ยละ 80 ในปี 2562 
จากนัน้คงที่ตลอดการประมาณการ ทัง้นี้ เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวแวดล้อมไปด้วยโครงการหมู่บ้านจดัสรร
หลายโครงการ อกีทัง้ ในเขตอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ไม่มศีูนย์การค้าชุมชนแบบเปิดรายอื่นเปิด
ด าเนินงานอยู่ นอกจากนี้ พืน้ทีเ่ช่าโครงการที่บรษิทัฯ จะพฒันาขึน้นี้มขีนาดเลก็กว่าศูนยก์ารคา้ชุมชนแบบ
เปิดของโครงการอื่นประมาณ 3-4 เท่า บรษิทัฯ จงึคาดว่าอตัราการเช่าพืน้ทีข่องโครงการน่าจะอยู่ในระดบัสงู 

1.3) รายไดอ้ืน่ 

รายไดอ้ื่นของโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสถานทีเ่พื่อจดักจิกรรม ซึง่
ก าหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 10 ของรายไดค้่าเช่าทัง้หมด และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าสื่อป้ายโฆษณา (Billboard) 
บนพืน้ทีป่ระมาณ 585 ตารางเมตร โดยก าหนดใหค้่าเช่าในปีแรกเท่ากบั 150 บาทต่อตารางเมตร จากนัน้
ปรบัเพิม่ค่าเช่ารอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี อา้งองิจากอตัราเงนิเฟ้อในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา โดยมอีตัราค่าเช่าพืน้ที่
ป้ายโฆษณาเท่ากบัรอ้ยละ 40 ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 ประมาณการรายไดข้องโครงการ  

 
 

2) ต้นทุนโครงการ 

ต้นทุนหลกัของโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ประกอบด้วย ต้นทุนทีด่นิ ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างตามประมาณการที่จดัท าขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทฯ จาก
ประสบการณ์การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอดตี ซึง่รวมถงึ ค่าออกแบบโครงการ ค่าก่อสรา้งระบบ
สาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายเผื่อเหลอืเผื่อขาด ซึง่เป็นไปตามประมาณการค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ดยทัว่ไป 

โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ จะมพีืน้ทีก่่อสรา้งรวมประมาณ 9,232 ตารางเมตร ดว้ยงบลงทุนรวมทัง้สิน้ 
152.18 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

  

(หน่วย: ลา้นบาท) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 22.67   72.55   40.81   9.07     9.07     18.14   -       -       -       -       

รายไดค้่าเช่าอาคารพาณชิย์ -       0.35     1.93     2.31     2.70     3.39     3.39     3.39     3.73     3.73     

รายไดอ้ื่น -       0.46     0.58     0.60     0.62     0.70     0.70     0.70     0.78     0.78     

รวมรายได้ 22.67   73.36   43.32   11.98   12.39   22.23   4.10     4.10     4.51     4.51     
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จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

พืน้ที ่ 
(ตรม.) 

คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 
(บาทต่อตรม.) 

ตน้ทุนทีด่นิ 64.62 9,232 7,000 
 รวมต้นทุนท่ีดิน 64.62 9,232 7,000 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – สว่นโครงสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชัน้ 66.50 7,296 9,115 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – สว่นโครงสรา้งอาคารพาณิชยช์ัน้เดยีว 6.21 730 8,500 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – ระบบสาธารณูปโภค 4.93 9,232 534 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – สว่นภูมทิศัน์และลานจอดรถ 2.13 4,887 435 
คา่ใชจ้า่ยเผื่อเหลอืเผื่อขาด (รอ้ยละ 3 ของตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง) 2.24 9,232 243 
 รวมต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 82.01 9,232 8,883 
คา่ออกแบบโครงการ  0.95 9,232 103 

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ/1 4.60   
 รวมต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 87.56 9,232 9,484 
 รวมต้นทุนโครงการ 152.18 9,232 16,484 

/1  ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าปรบัหน้าดนิ ค่าใบอนุญาตก่อสรา้ง ค่าตกแต่งหอ้งตวัอย่าง ค่าก่อสรา้งส านกังานขายชัว่คราว และค่าสรา้งป้าย
บลิบอรด์ 

 
จากตารางข้างต้น หากพิจารณาเฉพาะต้นทุนโครงสร้างอาคาร จะพบว่า อาคารที่พกัอาศยัและอาคาร
พาณิชย์มตี้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 9,115 และ 8,500 บาทต่อตารางเมตร ตามล าดบั ซึ่งเมื่อเทยีบกบั
ราคาประเมนิค่าก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ตามประกาศของสมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 ซึง่ประเมนิราคากลางของค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4-5 ชัน้และอาคารพาณิชย์ชัน้เดยีว อยู่
ระหว่าง 6,410 - 8,610 และ 5,910 - 7,610 บาทต่อตารางเมตร ตามล าดบั ขึน้อยู่กบัประเภทวสัดุก่อสรา้งที่
เลือกใช้ ซึ่งพบว่าประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารของบริษัทฯ อยู่ในระดบัที่สูงกว่าราคาประเมิน
ดงักล่าว ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดต้ ่ากว่าประมาณการดงักล่าว จะท าใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสงูขึน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ  มกี าหนดระยะเวลาในการช าระค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้งโครงการ ดงันี้ 

 
ประมาณการตน้ทุน  

(ลา้นบาท) 
ช่วงเวลาการช าระเงนิ 

2556A 2557F 2558F 2559F 
คา่ทีด่นิ 64.62 64.62 - - - 
คา่ถมดนิ 1.00 - 1.00 - - 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง/1 86.56 - 66.93 19.63 - 
รวม 152.18 64.62 67.93 19.63 - 

/1 รวมค่าออกแบบโครงการ ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค ค่าใชจ้า่ยเผื่อเหลอืเผื่อขาด ค่าสรา้งป้ายบลิบอรด์ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
 

3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสมัพันธ์ ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย และ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ โดยสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ เป็นไปตามขอ้มูล
ทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นหลกั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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1) ค่าคอมมชิชัน่ เท่ากบัรอ้ยละ 1 ของมลูค่าการขาย 

2) ค่าใชจ้่ายในการโอน เท่ากบัรอ้ยละ 4.3 ของมลูค่าการขาย ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิแ์ละค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ 

3) ค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของรายไดท้ัง้หมด 

4) ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของรายไดค้่าเช่าทัง้หมด 

5) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของรายไดค้่าเช่าทัง้หมด 

6) ค่าเบี้ยประกนัภยั ประมาณการทีร่อ้ยละ 0.3 ของตน้ทุนค่าก่อสรา้งพืน้ทีใ่หเ้ช่าเชงิพาณิชย ์หรอืคดิเป็น 
0.11 ลา้นบาทต่อปี โดยก าหนดใหค้่าเบี้ยประกนัภยัมอีตัราเติบโตรอ้ยละ 3 ทุกปี ตลอดระยะเวลา
โครงการ ตามประมาณการอตัราเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย 

7) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าจ้างบรกิารรกัษาความสะอาด 
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ โดยก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
8 ของรายไดค้่าเช่าทัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก าหนดใหผู้เ้ช่าพืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชยเ์ป็นผูร้บัภาระ
ภาษโีรงเรอืน 

  
4) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอ่ืนๆ (Capital Expenditure) 

 ค่าใชจ้่ายในการลงทุนอื่น นอกเหนือจากค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้งโครงการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงและ
ซ่อมบ ารุงอาคาร โดยประมาณการที ่0.75 ลา้นบาท ทุกๆ 5 ปี เริม่ตน้ในปี 2562 ซึง่อา้งองิจากค่าเสือ่มราคา
ของอาคารทีต่ดัจ าหน่ายในแต่ละปีเพื่อใหต้วัอาคารคงอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได ้โดยเงนิลงทุนดงักล่าวจะปรบั
เพิม่จาก 0.75 ลา้นบาท ในอตัราสว่นรอ้ยละ 3 ต่อปี ตามประมาณการอตัราเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้พจิารณาอตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได ้ต่อรายไดร้วม (EBITDA Margin) ของโครงการ เปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของบรษิทั
อื่นในกลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีด่ าเนินโครงการลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เพื่อพจิารณาความเหมาะสม
ของสมมตฐิานทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ ซึง่พบว่าประมาณการอตัราก าไรจากการด าเนินงานของโครงการสามโคก 
โฮมออฟฟิศ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากอตัราก าไรจากโครงการอาคาร
ส านกังานและทีพ่กัอาศยัรอ้ยละ 20 ซึง่เป็นไปตามขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทัฯ ในอดตี และอตัราก าไร
จากโครงการอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชยร์อ้ยละ 75 ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่ของผูป้ระกอบการพืน้ทีร่า้นคา้
ปลกีใหเ้ช่ารายอื่นๆ ซึง่มอีตัราก าไรดงักล่าวอยู่ระหว่างรอ้ยละ 65-85 ของรายไดร้วม  
 

5) มูลค่าหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

เน่ืองจากการจดัท าประมาณการทางการเงนิของโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ในครัง้นี้ ตัง้อยู่บนสมมตฐิาน
ว่า โครงการดงักล่าวจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญัภายใต้สภาวะ
เศรษฐกจิและสถานการณ์ปจัจุบนั ดงันัน้ ในการประมาณการกระแสเงนิสดรบัในปี 2566 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของ
ประมาณการ จงึไดร้วมมลูค่าหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ซึง่ค านวณจากกระแสเงนิสดของ
กจิการในปี 2566 จากสตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ 
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Terminal Value = FCFF2566 *(1+g)/(WACC-g) 
 

FCFF2566 = กระแสเงนิสดของโครงการในปี 2566   
g = อตัราการเตบิโตระยะยาวหลงัจากปี 2566 ซึง่ก าหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

ซึง่เป็นไปตามอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
WACC = ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัฯ  

 
6) อตัราคิดลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 
WACC) ของบรษิทัฯ  ซึง่ไดจ้ากการเฉลีย่ตน้ทุนของเงนิกูย้มื (Cost of Debt) และตน้ทุนของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Cost of Equity) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 9.91 เป็นอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด
สทุธขิองโครงการ 

ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชใ้นการค านวณมาจากสตูรการค านวณ
ดงัต่อไปนี้ 

WACC = Ke*(E/A) + Kd*(1-T)*(D/A) 
 
Ke = อตัราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
Kd = อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7 ตลอดอายุโครงการ 
T = อตัราภาษเีงนิได ้เท่ากบัรอ้ยละ 20 
E/A = อตัราสว่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยร์วมของโครงการ เท่ากบัรอ้ยละ 60.36 
D/A = อตัราสว่นของหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสนิทรพัยร์วมของโครงการ เท่ากบัรอ้ยละ 39.64 

 
ทัง้นี้ อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถ้อืหุน้ (Ke) ค านวณจากแบบจ าลอง Captial Asset Pricing Model 
(CAPM) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

 

Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี ณ วนัที ่19 มนีาคม 2557 
ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 3.68 ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาประมาณการของโครงการ 

β  (beta) = ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มอสงัหาริมทรพัย์ที่เทียบเคียงได้
จ านวน 16 บรษิทั เทยีบกบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 
3 ปี ซึง่เท่ากบั 0.9780 (ทีม่า: Bloomberg) 

Rm = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี 
(Market Return) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 12.95 (ทีม่า: Bloomberg) 

จากสตูรการค านวณขา้งตน้ ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 9.91 ซึง่น าไป
เป็นอตัราคดิลดกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการเพื่อประเมนิความเป็นไปไดข้องการลงทุนจากมูลค่าปจัจุบนั
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ของกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ (Net Present Value) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) และอตัรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ (Internal Rate of Return) ดงัแสดงไดด้งันี้ 

 
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดสุทธิของโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ 

จากขอ้สมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้ จะสามารถค านวณกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการ (Free Cash Flow) ไดด้งันี้ 

 
ในการพจิารณาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้
เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการกบัต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
บรษิทัฯ  พบว่ามลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการ ซึง่ใชต้น้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
บรษิทัฯ  ทีค่ านวณไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 9.91 เป็นอตัราคดิลด จะไดมู้ลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ 
(Net Present Value) เท่ากบั 5.59 ลา้นบาท โดยโครงการมอีตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั
รอ้ยละ 11.86 ต่อปี ซึง่สงูกว่าต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิทัฯ   นอกจากนี้ โครงการสามโคก 
โฮมออฟฟิศ มรีะยะเวลาคนืทุนโดยพจิารณาจากกระแสเงนิสดสทุธปิระมาณ 6 ปี ซึง่ถอืเป็นผลตอบแทนในระดบัที่
น่าพอใจ  
 
2) โครงการสามคัคี ทาวน์โฮม บนท่ีดินบริเวณถนนสามคัคี จงัหวดันนทบุรี 

บรษิทัฯ วางแผนพฒันาโครงการอาคารที่พกัอาศยัประเภททาวน์โฮม ภายใต้ชื่อโครงการสามคัค ีทาวน์โฮม บน
ทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา (หรอื 897 ตารางวา) ปจัจุบนัโครงการ
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการออกแบบและเตรยีมงานก่อสรา้ง โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งและเปิดขายโครงการ
ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2558 และจะเริม่ทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากการขายตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ปี 2558 เป็นตน้ไป  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดท าประมาณการทางการเงินของโครงการสามัคคี ทาวน์โฮม โดยอ้างอิงจาก
ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการลกัษณะเดยีวกนัของบรษิทัฯ ในอดตี ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได้สอบ
ทานประมาณการทางการเงนิของโครงการดงักล่าว และได้ปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการให้สะทอ้นถึงสภาวะ
ตลาด การแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปจัจุบนั เพื่อให้เป็นไปตามหลักความ
ระมดัระวงั (Conservative Basis) 

ทัง้น้ี สมมตฐิานดงักล่าวถูกก าหนดภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั ซึง่หากภาวะเศรษฐกจิและปจัจยั
ภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากสมมติฐานที่
ก าหนดขึน้ มลูค่าของโครงการทีป่ระเมนิไดจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี 4.32     16.55   10.04   3.12     3.44     5.94     2.15     2.14     2.46     2.62     

ภาษเีงนิได้ (0.86)    (3.31)    (2.01)    (0.62)    (0.69)    (1.19)    (0.43)    (0.43)    (0.49)    (0.52)    

ค่าเสื่อมราคา -       0.38     0.75     0.75     0.75     0.75     0.92     0.92     0.92     0.75     

ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (29.75)  (6.98)    -       -       -       (0.84)    -       -       -       -       

เงนิทุนหมนุเวยีน (59.76)  16.82   19.89   5.71     6.20     11.94   (0.37)    0.00     (0.04)    0.00     

กระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ (86.05)  23.45   28.67   8.96     9.71     16.60   2.27     2.64     2.85     2.85     

มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิ (78.29)  19.41   21.59   6.14     6.05     9.42     1.17     1.24     1.22     1.11     

มลูค่าหลงัระยะเวลาประมาณการ 16.52   

รวมมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของโครงการ 5.59       

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 11.86%

ระยะเวลาคืนทนุ (ปี) 6            
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ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิกระแสเงนิสดของโครงการ (Free Cash Flow) ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก
การด าเนินงานโครงการในระยะเวลาประมาณ 7 ปี ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 – ธนัวาคม 2563 หรอืตัง้แต่วนัที่
บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการจนถึงระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและมกีารโอน
กรรมสทิธิค์รบถว้น 

สมมตฐิานส าคญัทีใ่ชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ มดีงันี้ 

1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอาคารพกัอาศยัในโครงการ แบ่งการช าระเงนิของลกูคา้เป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

(1) เงนิจองและเงนิท าสญัญา – เงนิจองจ านวน 50,000 บาท และเงนิท าสญัญารอ้ยละ 5 ของราคาขาย 
(2) เงนิดาวน์ – รอ้ยละ 10 ของราคาขาย แบ่งช าระ 4 งวด หลงัจากเดอืนทีท่ าสญัญาเป็นตน้ไป 
(3) เงนิโอน – รอ้ยละ 85 ของราคาขาย ช าระ ณ วนัโอนกรรมสทิธิ ์ซึง่ตามประมาณการของผูบ้รหิาร

คาดว่าการโอนจะเริม่ทยอยเกดิขึน้ในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน หลงัจากวางเงนิจอง 

ในเบือ้งต้น บรษิทัฯ จะมอีาคารพกัอาศยัในโครงการสามคัค ีทาวน์โฮม จ านวนทัง้สิน้ 27 หลงั โดยมทีีด่นิ
เฉลีย่ต่อหลงัประมาณ 18 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยเฉลีย่ต่อหลงั 105 ตารางเมตร และราคาขายเฉลีย่ต่อหลงั 
3.03 ลา้นบาท อา้งองิจากราคาขายเฉลีย่ของทัง้โครงการจากการคาดการณ์ของผูบ้รหิาร ซึง่เป็นราคาขายที่
อยู่ในระดบัต ่ากว่าโครงการของผูป้ระกอบการรายอื่นในละแวกเดยีวกนั ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง เนื่องจาก
บรษิัทฯ วางแผนพฒันาโครงการดงักล่าวเป็นทาวน์โฮมระดบัล่างเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งมี
ก าลงัซื้อต ่า โดยอตัราการขายโครงการในแต่ละปีอ้างองิจากความสามารถในการขายโครงการประเภท
เดยีวกนัของบรษิทัฯในอดตี 

โครงการ ท่ีดินเฉล่ีย พืน้ท่ีใช้สอยเฉล่ีย ราคาขาย 
1. เลอตนั ทาวน์ 21-55 ตรว. 183 ตรม. 4.20-5.50 ลบ. 
2. ควิบสิ ทาวน์โฮม 20-22 ตรว. 210 ตรม. 3.80-4.20 ลบ. 

ทีม่า: การส ารวจของบรษิทัฯ  

 
2) ต้นทุนโครงการ 

ต้นทุนหลกัของโครงการสามัคคี ทาวน์โฮม ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งตามประมาณการของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ซึง่รวมถงึ ค่าออกแบบ
โครงการ ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาด ซึ่งเป็นไปตามประมาณการ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ดยทัว่ไป ทัง้นี้ ในการประมาณต้นทุนการ
ก่อสร้างโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากประมาณการที่จ ัดท าขึ้นโดยบริษัทฯ จาก
ประสบการณ์การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในอดตี 

โครงการสามคัค ีทาวน์โฮม จะมพีื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 3,588 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุนรวมทัง้สิน้ 
56.29 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

  



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 65 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

 
จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

พืน้ที ่ 
(ตรม.) 

คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 
(บาทต่อตรม.) 

ตน้ทุนทีด่นิ 26.91 3,588 7,500 
 รวมต้นทุนท่ีดิน 26.91 3,588 7,500 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – สว่นโครงสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 24.30 2,835 8,571 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – ระบบสาธารณูปโภค 2.95 3,588 823 
ตน้ทุนก่อสรา้ง – สว่นภูมทิศัน์ 0.20 1,391 144 
คา่ใชจ้า่ยเผื่อเหลอืเผื่อขาด (รอ้ยละ 3 ของตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง) 0.73 3,588 203 
 รวมต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 28.18 3,588 7,854 

คา่ออกแบบโครงการ 0.35 3,588 98 

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ/1 0.85   
 รวมต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 29.38 3,588 8,189 
 รวมต้นทุนโครงการ 56.29 3,588 15,689 

/1 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าใบอนุญาตก่อสรา้ง ค่าตกแต่งหอ้งตวัอย่าง และค่าก่อสรา้งส านกังานขายชัว่คราว 

จากตารางขา้งตน้ หากพจิารณาเฉพาะตน้ทุนโครงสรา้งอาคาร จะพบว่าอาคารทาวน์โฮมมตี้นทุนค่าก่อสรา้ง
เฉลี่ยอยู่ที่ 8,571 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเทยีบเคยีงได้กบัราคาประเมนิค่าก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์ตาม
ประกาศของสมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ซึง่ประเมนิราคากลางของค่าก่อสรา้ง
ทาวน์เฮา้ส ์2-3 ชัน้ กวา้ง 4 เมตร อยู่ระหว่าง 7,610-10,720 บาทต่อตารางเมตร ขึน้อยู่กบัประเภทวสัดุ
ก่อสรา้งทีเ่ลอืกใช ้

ทัง้นี้ บรษิทัฯ  มกี าหนดระยะเวลาในการช าระค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้งโครงการ ดงันี้ 

 
ประมาณการตน้ทุน  

(ลา้นบาท) 
ช่วงเวลาการช าระเงนิ 

2556A 2557F 2558F 2559F 
คา่ทีด่นิ 26.91 26.91 - - - 
คา่ออกแบบโครงการ 0.35 0.35 - - - 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง/1 29.03 - - 14.94 14.09 
รวม 56.29 27.26 - 14.94 14.09 

/1 รวมค่าออกแบบโครงการ ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค ค่าใชจ้า่ยเผื่อเหลอืเผื่อขาด และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

 
3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายพนกังาน โดยสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ 
เป็นไปตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  เป็นหลกั ซึ่งอา้งองิจากค่าเฉลีย่ของโครงการประเภท
เดยีวกนัของบรษิทัฯ ในอดตี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) ค่าคอมมชิชัน่ เท่ากบัรอ้ยละ 1 ของมลูค่าการขาย 

2) ค่าใชจ้่ายในการโอน เท่ากบัรอ้ยละ 4.3 ของมลูค่าการขาย ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิแ์ละค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ 

3) ค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการขาย 
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4) ค่าใชจ้่ายพนกังาน ประมาณการที ่100,000 บาทต่อเดอืนในปี 2558 จากนัน้ปรบัเพิม่ในอตัราสว่นรอ้ย
ละ 3 ต่อปี ตามประมาณการอตัราเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย 

5) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ เท่ากบัรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการขาย 
 

4) อตัราคิดลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) ของบรษิทัฯ  ซึง่ไดจ้ากการเฉลีย่ต้นทุนของเงนิกูย้มื (Cost of Debt) และต้นทุนของส่วนของผูถ้อื
หุน้ (Cost of Equity) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 9.91 เป็นอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิ
สดสทุธขิองโครงการ (รายละเอยีดการค านวณแสดงในหน้า 62) 

ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 9.91 น าไปเป็นอตัราคดิลดกระแสเงนิสด
สุทธขิองโครงการเพื่อประเมนิความเป็นไปได้ของการลงทุนจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิอง
โครงการ (Net Present Value) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) และอตัราผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทุนในโครงการ (Internal Rate of Return) ดงัแสดงไดด้งันี้ 

 
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดสุทธิของโครงการสามคัคี ทาวน์โฮม 

จากขอ้สมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้ จะสามารถค านวณกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการ (Free Cash Flow) ไดด้งันี้ 

 

   
 
จากการค านวณมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ โดยใชต้้นทุนทางการเงนิ
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 9.91 เป็นอตัราคดิลด จะไดมู้ลค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการเท่ากบั 
3.07 ลา้นบาท และมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (IRR) ประมาณรอ้ยละ 14.51 ต่อปี ซึง่สงูกว่า
ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิัทฯ ที่รอ้ยละ 9.91 นอกจากนี้ โครงการสามคัค ีทาวน์โฮม มี
ระยะเวลาคนืทุนโดยพจิารณาจากกระแสเงนิสดประมาณ 4 ปี ซึง่ถอืเป็นผลตอบแทนในระดบัทีน่่าพอใจ  

จากการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิ  2 แห่งทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ท า
รายการ ซึง่ไดแ้ก่ โครงการสามโคก โฮมออฟฟิศ บนทีด่นิบรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และ
โครงการสามคัค ีทาวน์โฮม บนทีด่นิบรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุรี พบว่าจากการค านวณอตัราผลตอบแทน
ภายในจากกระแสเงนิสดของโครงการ (Free Cash Flow) ซึง่ไดร้วมตน้ทุนค่าทีด่นิซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการไป

(หน่วย: ลา้นบาท) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี -       3.60      6.75      3.26      0.60      0.54      1.93      

ภาษเีงนิได้ -       (0.72)     (1.35)     (0.65)     (0.12)     (0.11)     (0.39)     

ค่าเสื่อมราคา -       -       -       -       -       -       -       

ค่าใชจ่้ายในการลงทุน -       -       -       -       -       -       -       

เงนิทุนหมนุเวยีน (27.26)   2.06      8.96      6.26      1.90      2.30      5.93      

กระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ (27.26)   4.94      14.36    8.87      2.38      2.73      7.48      

มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิ (24.80)   4.09      10.82    6.08      1.49      1.55      3.86      

รวมมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของโครงการ 3.07        

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 14.51%

ระยะเวลาคืนทนุ (ปี) 4             
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แลว้เมื่อเดอืนธนัวาคม 2556 และตน้ทุนค่าก่อสรา้งโครงการซึง่ไดร้วมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งซึง่
เป็นรายจ่ายที่มีมูลค่าที่มนีัยส าคญัแล้ว อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการที่ค านวณได้จากกระแสเงินสด
ดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัที่ดแีละจะก่อใหเ้กดิมูลค่าเพิม่แก่บรษิัทฯ จากการด าเนินงานโครงการดงักล่าว ดงันัน้ ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า ราคาซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัมีความเหมาะสม ซึง่
หากบรษิัทฯ สามารถด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและขอ้สมมตฐิานที่ก าหนดไว ้โครงการทัง้ 2 แห่ง
ดงักล่าวเป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพและสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้
 

5. ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเหมาะสมของเงื่อนไขในการท ารายการ 

จากการสอบทานและพจิารณาเงื่อนไขทีส่ าคญัทีไ่ดม้กีารระบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั ทีจ่ดัท าขึน้
ระหว่างบรษิทัฯ  ในฐานะผูซ้ือ้ และภทัรเฮา้ส ์ในฐานะผูข้ายซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
มคีวามเห็นว่า เงื่อนไขส าคญัที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซื้อขายที่ดนิขา้งต้น เป็นเงื่อนไขที่เกดิจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย โดยเงื่อนไขทีส่ าคญัของการเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นเงื่อนไขปกตทิัว่ไปของการท า
สญัญาซือ้ขายทีด่นิ ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ไม่ไดท้ าให้
คู่สญัญาฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดมคีวามไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอย่างไม่เป็นธรรม  

นอกจากนี้ เงื่อนไขทีไ่ดต้กลงร่วมกนัระหว่างคู่สญัญาที่ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งการซือ้ขายทีด่นิ อนัไดแ้ก่ 
ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิอ์ื่นๆ เป็นความรบัผดิชอบของภทัรเฮ้าสห์รอื
ผูข้าย โดยบรษิัทฯ รบัผดิชอบเพยีงค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิกึ่งหน่ึง ช่วยให้บรษิัทฯ ลด
ภาระค่าใชจ้่ายและช่วยลดตน้ทุนในการไดม้าซึง่ทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าว ซึง่จะช่วยส่งเสรมิใหก้ารพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิที่บรษิทัฯ ไดม้าในครัง้นี้ใหผ้ลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ได้ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิจงึมคีวามเหน็ว่าเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสม 
 

6. สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

จากการพจิารณาขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มูลอื่นๆ ทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได้
รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีน่่าเชื่อถอื ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ารายการ
ซือ้ทีด่นิจ านวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา บรเิวณถนนปทุมธานี-สามโคก จงัหวดัปทุมธานี และทีด่นิจ านวน 2 ไร่ – 
งาน 97 ตารางวา บรเิวณถนนสามคัค ีจงัหวดันนทบุร ีจาก บรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั ซึง่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ  เพื่อน ามาลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานและที่
พกัอาศยั รวมถงึอาคารใหเ้ช่าเชงิพาณิชย ์มคีวามสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ  เน่ืองจาก 

1) การเขา้ท ารายการซื้อที่ดนิดงักล่าวเป็นการได้มาซึ่งที่ดนิที่ตัง้อยู่ในท าเลที่มศีกัยภาพ เหมาะแก่การพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารทีพ่กัอาศยัเพิม่เตมิจากโครงการที่บรษิทัฯ มอียู่ในปจัจุบนั ซึง่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ทีต่อ้งการขยายและสรา้งฐานรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์ห้
เตบิโตขึน้เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่แีก่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยการเขา้ท ารายการซือ้
ทีด่นิในครัง้นี้ยงัช่วยลดความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิในอนาคต ซึง่ทีด่นิที่บรษิทัฯ ไดม้าจากการ
เขา้ท ารายการในครัง้นี้สามารถน าไปพฒันาโครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนในระดบัทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ได ้

อนึ่ง บรษิทัฯ จะยงัคงมคีวามเสีย่งดา้นการพฒันาโครงการในระยะแรกหรอืในช่วงของการก่อสรา้งโครงการ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ จะยงัไม่สามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้และอาจท าใหม้ผีลขาดทุนในชว่งแรกของการด าเนินโครงการ
หากการก่อสรา้งโครงการเกดิความล่าชา้หรอืมตี้นทุนการก่อสรา้งสงูกว่าทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมสีาระส าคญั 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 68 บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

นอกจากนี้ ความส าเร็จของพฒันาโครงการดงักล่าวยงัขึน้อยู่กบัปจัจยัภายนอกหลายประการ เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิและภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่หากปจัจยัดงักล่าวไม่เอือ้อ านวย อาจสง่ผลกระทบต่อการพฒันา
โครงการของบรษิทัฯ ได ้อย่างไรกต็าม ความเสีย่งดงักล่าวไม่น่าส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ มากนัก เนื่องจาก
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการพฒันาและบรหิารจดัการโครงการประเภททีพ่กัอาศยัและอาคาร
พาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ อีกทัง้ โครงการที่บริษัทฯ  จะพัฒนาขึ้นดังกล่าวเป็นโครงการ
อสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ มูลค่าเงนิลงทุนไม่สงูมากนัก และใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการเป็นแหล่งเงนิทุน
ส่วนใหญ่ของโครงการจึงท าให้ความเสี่ยงจากการลงทุนมีไม่มาก อีกทัง้ ก่อนการลงทุนซื้อที่ดินดงักล่าว 
บรษิทัฯ ไดท้ าการศกึษาและประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการทีจ่ะพฒันา รวมถงึวเิคราะหผ์ลกระทบจาก
ปจัจยัเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหลากหลายมุมมอง เพื่อให้มัน่ใจว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จและเริ่มเปิด
ด าเนินงานเชงิพาณิชย ์จะสามารถสรา้งผลตอบแทนในระดบัทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

2) ราคาซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่มมีูลค่ารวม 91.53 ลา้นบาท มคีวามเหมาะสม เนื่องจาก
เป็นราคาซือ้ขายทีต่ ่ากว่าราคาทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิกว่ารอ้ยละ 2.41 – 12.92 ดงันัน้ การ
ไดม้าซึง่ทีด่นิดงักล่าวจงึช่วยให้บรษิทัฯ มตี้นทุนในการพฒันาโครงการในระดบัที่เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อ
พจิารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการที่บรษิทัฯ จะพฒันาบนทีด่นิทัง้ 2 แห่งดงักล่าวทีไ่ดร้วม
ต้นทุนการซือ้ทีด่นิไวแ้ลว้ พบว่าทัง้ 2 โครงการสามารถใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัรอ้ยละ 11.86 
และรอ้ยละ 14.51 ต่อปี ซึง่สงูกว่าต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 9.91 ซึง่ถอื
เป็นผลตอบแทนในระดบัที่น่าพอใจ จึงอาจสรุปได้ว่าการเข้าท ารายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
ดังกล่าวเพื่อน ามาลงทุนพัฒนาโครงการของบริษัทฯ นัน้สมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลตอบแทนทีด่แีกบ่รษิทัฯ  

3) เงื่อนไขส าคญัทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายทีด่นิระหว่างบรษิัทฯ และบรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด์ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นปกตทิัว่ไปของการท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ ดงันัน้ การเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในครัง้น้ีจึงไม่ได้ท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความได้เปรียบหรือ
เสยีเปรยีบอย่างไม่เป็นธรรมจากการท ารายการดงักล่าว 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้ควรใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิทัง้ 2 แห่ง 
จากบรษิทั ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

อย่างไรกต็าม การพิจารณาให้สตัยาบนัแก่บริษทัฯ ในเข้าท ารายการดงักล่าวหรือไม่ เป็นการตดัสินใจ
ของผูถ้ือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรศึกษาข้อมูลทัง้หมดท่ีปรากฎในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
เอกสารทัง้หมดท่ีแนบพร้อมมากบัหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี และใช้ดลุยพินิจตดัสินใจเพื่อลง
มติอย่างรอบคอบ 

 




