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13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ ธนำคำรนครหลวง
ไทย จำกัด (มหำชน))
บริษทั ชินคำร่ำ จำกัด
สัญญำสินเชื่อ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร และสถำบันกำรเงินอื่น
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
สัญญำสินเชื่อ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
สัญญำกิจกำรร่วมค้ำ(Joint Venture
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
Agreement)
บริษทั ไอบีซี ประเทศไทย จำกัด
บริษทั ไอดีเจ โฮลดิง้ ส์
สัญญำบริหำรจัดกำร (Management
บริษทั ลักซ์ชรู ี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด
Agreement)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
สัญญำบริกำรระหว่ำงประเทศ
โกโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”)
(International Services Agreement)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
สัญญำกำรใช้ลขิ สิทธิ ์ (License and
โกโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”)
Royalty Agreement)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
สัญญำให้บริกำรทีป่ รึกษำด้ำนกำร
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
ออกแบบ (Design Advisory Services
Marriott International Design & Construction Services,
Agreement)
Inc. (“MIDCS”)
I.S. International, LLC (“Schrager”)
สัญญำให้บริกำรทีป่ รึกษำกำรก่อสร้ำง
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
(Construction Advisory Services
Marriott International Design & Construction Services,
Agreement)
Inc.(“MIDCS”)
I.S. International, LLC (“Schrager”)
สัญญำบริหำรจัดกำรทีพ่ กั อำศัย
บริษทั ลักซ์ชรู ี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด
(Residential Management Agreement) บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ของโครงกำร The Ritz-Carlton
Residences, Bangkok
สัญญำพัฒนำทีพ่ กั อำศัย (Residential
บริษทั ลักซ์ชรู ี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด
Development Agreement) ของโครงกำร บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
The Ritz-Carlton Residences,
Bangkok

สัญญา
13.1. สัญญำสินเชื่อ

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

ส่วนที่ 2 หน้ า 163

แก้ไข/
ปรับปรุงให้
เป็ นข้อมูล
ล่ำสุด
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สรุปสาระสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
น.ส. สมนึก ชมชื่น
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ อำคำรจอดรถ
น.ส. กัลยำ ใจจงรัก
ระหว่ำง เพซวัน เพซทู เพซทรีและคุณ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
กัลยำ จงใจรัก
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ ของอำคำรจอด นำย วีรส์ รวง กฤษฎิพลวำสี
์
รถ (โฉนดเลขที่ 3126, 52477 และ
นำง มูนิรำ สุภำนนท์
52478) ระหว่ำง เพซวัน เพซทู เพซทรี นำง สกินำ อจลบุญ
และบุคคลธรรมดำ 7 รำย
นำย มีชยั วำสี
นำย คำรม วำสี
นำย ตะวัน วำสี
นำง บุญมี วำสี
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ โครงกำร หัวหิน นำย กิตติ ห่อเกียรติ
และสัญญำแก้ไข 1 ครัง้ (โฉนดหมำยเลข น.ส. จิดำภำ ห่อเกียรติ
ที่ 3580)
น.ส. ฐำนันท์ ห่อเกียรติ
น.ส. ธนัญญำ วิทยำถำวร
นำง สุรตั น์ โชคตระกูล
น.ส. อนัญญำ ห่อเกียรติ
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรีบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ โครงกำร หัวหิน Quality Land Ltd.
(โฉนดหมำยเลขที่ 19253, 50303,
บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
50304 และ 50305)
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
สัญญำจะซือ้ จะขำยหุน้ , กำรโอนสิทธิกำร IBC Thailand Ltd.
รับชำระเงินกูแ้ ละเงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ IDJ Holdings Ltd.
(Agreement for the sale and purchase นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
of shares and assignment and
assumption of loans and advances)
หนังสือแสดงเจตนำรมณ์ (Letter of
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
Intent) ทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิตำมสัญญำซือ้ /ขำย
หุน้ กำรโอนสิทธิกำรรับชำระเงินกูแ้ ละ
เงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ

สัญญา
13.12. สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ อำคำรจอดรถ
ระหว่ำง เพซวัน เพซทู เพซทรีและคุณ
สมนึก ชมชื่น
13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.
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สรุปสาระสาคัญของสัญญา
สัญญา
13.19. สัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยเพื่อ
กำรตลำดส่วนทีพ่ กั อำศัย

คูส่ ญ
ั ญา
โกโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
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เป็ นข้อมูล
ล่ำสุด
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13.1

สรุปสาระสาคัญของสัญญาสิ นเชื่อระหว่าง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เดิ มชื่อ ธนาคารนคร
หลวงไทย จากัด (มหาชน)(SCIB) และบริษทั ชิ นคาร่า จากัด
วันทีท่ ำสัญญำ
28 ธันวำคม 2549
สัญญำ
“สัญญำวงเงินสินเชื่อ” รวมกำรแก้ไขเพิม่ เติม 3 ครัง้
ผูใ้ ห้กู้
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ ธนำคำรนครหลวงไทย จำกัด (มหำชน))
ผูก้ ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจกำรสำหรับ
วงเงินกู้ และเพื่อกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ สำหรับพัฒนำโครงกำรใหม่สำหรับวงเงินหนังสือค้ำประกันใน
กำรซือ้ ทีด่ นิ โดยบริษทั ฯ ยังมิได้มกี ำรใช้เงินหนังสือค้ำประกันในกำรซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำว
วงเงินสินเชื่อ
88 ล้ำนบำท วงเงินตำมข้อสัญญำนี้มรี ะยะเวลำ 1 ปี
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู้
วงเงินหนังสือค้ำประกันใน
กำรซือ้ ทีด่ นิ
จำนวนเงิน
20 ล้ำนบำท
60 ล้ำนบำท
8 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบีย้ (%)
MOR-0.25%
MLR
2%
กำรชำระคืนหนี้
 ต้องชำระให้เสร็จสิน้ ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2558 โดยให้ผ่อนชำระเป็ นงวดๆละเดือน
รวม 48 งวด เริม่ ชำระงวดแรกวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 และงวดต่อไปภำยในวันทำกำร
สุดท้ำยของทุกเดือนดังนี้
a. งวดที่ 1-12 งวดละไม่น้อยกว่ำ 1.00 ล้ำนบำท
b. งวดที่ 13-24 งวดละไม่น้อยกว่ำ 1.25 ล้ำนบำท
c. งวดที่ 25-47 งวดละไม่น้อยกว่ำ 1.375 ล้ำนบำท
d. งวดที่ 48 ชำระ 1.375 ล้ำนบำท หรือชำระหนี้ทเ่ี หลือทัง้ จำนวน
หลักประกัน
 จำนองห้องชุดในโครงกำรไฟคัสเลนจำนวน 4 ยูนิต (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 เหลือ 3
ยูนิต)
 ให้นำยสุเมธ เตชะไกรศรี และนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ทำสัญญำค้ำประกันเพื่อร่วมกันค้ำ
ประกันหนี้สนิ ทุกประเภท
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ  ต้องไม่ให้เงินกูย้ มื แก่กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ในเครือ และบุคคลอื่นใด
 ต้องไม่ชำระคืนหนี้กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ในเครือ และหนี้อ่นื ใด โดยกำหนดให้หนี้
ดังกล่ำวเป็ นหนี้ดอ้ ยสิทธิ

13.2

สรุปสาระสาคัญของสัญญาสิ นเชื่อระหว่าง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (SCB) ธนาคารทิ ส
โก้ จากัด (มหาชน) (TISCO) และ เพซวัน เพซทู เพซทรี
วันทีท่ ำสัญญำ
9 มีนำคม 2555 และแก้ไขเพิม่ เติมลงวันที.่ 10 พฤษภำคม 2556
สัญญำ
สัญญำสินเชื่อ (“Credit Facilities Agreement” )
ผูใ้ ห้กู้
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูใ้ ห้กหู้ ลัก
(Original Lender) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และ ตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
ผูก้ ู้
เพซวัน เพซทู และเพซทรี
วัตถุประสงค์
เพื่อแป็ นแหล่งเงินทุนสำหรับกำรก่อสร้ำงในส่วนของ Hard Construction และกำรต้นทุน
พัฒนำโครงกำร
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เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม
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วงเงินสินเชื่อ

จำนวนเงิน

อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน
Covenant

เงื่อนไขอื่นๆ
(Undertaking)

เงื่อนไขบังคับก่อน
สำหรับกำรเบิกเงิน
กูย้ มื ทีส่ ำคัญ
เหตุผดิ นัดหรือผิด
สัญญำทีส่ ำคัญ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

5,400 750 ล้ำนบำท
สินเชื่อ A
สินเชื่อ B
สินเชื่อ C
สินเชื่อ D
Non-revolving term
L/G, L/C, T/R
เงินเบิกเกินบัญชี
Non-revolving L/G
loan
5,370 ล้ำนบำท 170 ล้ำนบำท สินเชื่อ B
30 ล้ำนบำท
350 ล้ำนบำท
จะลดลงเหลือศูนย์หำก
วงเงินสินเชื่อ A ใช้เต็ม
วงเงิน
MLR-0.25%
เป็ นไปตำมเงื่อนไข
MOR
เป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรขอ T/R
ของธนำคำร
ต้องชำระให้เสร็จสิน้ ภำยใน 6 เดือนหลังจำกทีก่ ำรก่อสร้ำงโครงกำรได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และ
จดจำนองอำคำรกับกรมทีด่ นิ ทัง้ นี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนำยน 25598 โดยให้เริม่ ผ่อนชำระนับ
แต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสัญญำเช่ำพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำกับกรมทีด่ นิ
กำรจำนองอำคำรและทีด่ นิ
ดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 1.56:1
นิยำม
 หนี้สนิ หมำยถึง หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ทัง้ หมดรวมถึงหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตทีม่ ี
ภำระค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน ของผูก้ ทู้ ุกรำย (ไม่รวมถึง เจ้ำหนี้กำรค้ำ และ/หรือ เงินต้น
และดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยเงินกูย้ มื ผูถ้ อื หุน้ )
 ทุน หมำยถึง ทุนจดทะเบียน ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ (รวมถึง เงินกูย้ มื ผูถ้ อื หุน้ ) และ เงินสำรอง
ตำมกฎหมำยของผูก้ ทู้ ุกรำย
 ห้ำมเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของผูก้ ู้ ยกเว้นผลของกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผู้
ถือหุน้ จำกกำรซือ้ หุน้ จำกผูร้ ว่ มทุนเดิมซึง่ ต้องได้รบั อนุญำตจำกผูใ้ ห้กแู้ ล้ว ซึง่ จะส่งผลให้
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในโครงกำรมหำนครรวมร้อยละ 68
 ผูก้ ตู้ กลงทีจ่ ะดำเนินให้มกี ำรก่อสร้ำงก่อนวันที่ 31 ธธันวำคม.ค. 2555
 ผูก้ ตู้ กลงทีจ่ ะควบคุมกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 30 ธ.ค. พฤศจิกำยน
25572558
 ผูก้ ตู้ กลงทีจ่ ะส่งสำเนำใบอนุญำตสร้ำงอำคำร (Certificate of Building Construction) และ
ใบอนุญำตเข้ำใช้อำคำร (Certificate of Occupancy) ก่อนวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนจำกผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในรูปของทุนหรือเงินให้กยู้ มื ด้อยสิทธิจำนวน
3,600 ล้ำนบำท
 มูลค่ำ Pre-sales ไม่น้อยกว่ำ 4,600 ล้ำนบำท
 มีกำรแก้ไขข้อมูลเกีย่ วกับโครงกำรอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ หรือกำรกระทำใดทีถ่ อื ว่ำละเมิด
ข้อกำหนดตำม Project Documents
 กำรก่อสร้ำงไม่สำเร็จสมบูรณ์ก่อน วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 2559

13.3 สรุปสาระสาคัญของสัญญาสิ นเชื่อระหว่าง ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK) และเพซทรี
วันทีท่ ำสัญญำ
23 พฤษภำคม 2554
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สัญญำ
ผูก้ ู้
ผูใ้ ห้กู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้
กำรชำระสินเชื่อก่อน
กำหนด
(Prepayment)

กำรชำระสินเชื่อก่อน
กำหนด
(Prepayment) (ต่อ)

เงื่อนไขอื่นๆ
Negative Pledge ที่
สำคัญ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

สัญญำสินเชื่อ (“Facility Agreement “)
เพซทรี
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนกำรก่อสร้ำงและพัฒนำของโปรเจคศูนย์กำรค้ำ 7 ชัน้
700 ล้ำนบำท
MLR-0.5%
กำหนดกำรชำระหนี้ทุกวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนเมษำยน 2556 –มีนำคม 2557 เดือนละ 4.0
ล้ำนบำท และเดือนเมษำยน 2557 652.0 ล้ำนบำท
 กำรชำระสินเชื่อก่อนกำหนดโดยบังคับ
- หำกผูก้ ไู้ ด้รบั ชำระค่ำเช่ำพืน้ ที่ ผูก้ จู้ ะต้องนำเงินจำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่ำทีไ่ ด้รบั
จำกกำรปล่อยเช่ำพืน้ ทีม่ ำชำระคืนสินเชื่อ
- หำกผูค้ ้ำประกันกำรชำระหนี้ได้รบั กำรสนับสนุนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโปรเจค
(ยกเว้นสินเชื่อด้อยสิทธิ) ผูก้ จู้ ะต้องนำเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำชำระหนี้และดอกเบีย้
 กำรชำระสินเชื่อก่อนกำหนดโดยสมัครใจ
 ผูก้ สู้ ำมำรถกำรชำระคืนก่อนกำหนดบำงส่วนหรือทัง้ หมดได้ โดยมีจำนวนชำระขัน้ ต่ำ 10
ล้ำนบำท และให้มกี ำรแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วัน โดยจำนวนเงินทีช่ ำระเกินกว่ำ
จำนวนเงินทีค่ รบกำหนดชำระตำมตำรำงกำรชำระหนี้จะถูกนำไปตัดส่วนหนี้ทถ่ี งึ กำหนด
ชำระท้ำยสุดก่อน (Inverse order of maturity)
 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ำประกันจะไม่ก่อภำระผูกพัน หนี้สนิ ในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม
 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ำประกันจะไม่ขำย ให้เช่ำ โอน หรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ใดๆ เว้นแต่เป็ น
กรณีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น อำทิ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมปกติของธุรกิจ เป็ นต้น
 เว้นแต่ได้รบั ควำมยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก KBANK ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ำประกันไม่สำมำรถ
เปิ ดบัญชีประเภทใดๆ กับธนำคำรพำณิชย์อ่นื ๆ นอกจำก KBANK
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

 ให้ เพซวัน และเพซทู ร่วมกันคำ้ ประกันหนี้สนิ
 หำกผูก้ ู้ หรือผูค้ ้ำประกันได้มำซึง่ สิทธิควำมเป็ นเจ้ำของบนทีด่ นิ หรือ สิทธิสญ
ั ญำเช่ำทีด่ นิ
ผูค้ ้ำประกันจะต้องจำนองทีด่ นิ หรือสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ ทันที
 หำกได้มกี ำรก่อสร้ำงโครงกำรได้ดำเนินไปถึง ณ ระดับทีผ่ กู้ ู้ หรือผูค้ ้ำประกันสำมำรถ
นำมำจดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อได้แล้ว ผูก้ ู้ หรือผูค้ ้ำประกันจะต้องนำสินทรัพย์
ดังกล่ำวมำจดจำนองต่อผูใ้ ห้กเู้ พื่อเป็ นประโยชน์ของผูใ้ ห้กโู้ ดยไม่ชกั ช้ำ
 สัญญำค้ำประกันบุคคลระหว่ำงนำยสุเมธ เตชะไกรศรี นำยโชติพล เตชะไกรศรี นำยสร
พจน์ เตชะไกรศรี และ KBANK
 จำนำหุน้
- กำรจำนำหุน้ ของ บริษทั แอล.พี.เอ็น ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 60,000,000 หุน้
ของ นำยสุเมธ เตชะไกรศรี (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 เหลือจำนำหุน้ 30,000,000
หุน้ )
- กำรจำนำหุน้ เพซวัน เพซทู และเพซทรี ทีถ่ อื โดย ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี (“IBC”)
และ KBANK จำนวน 500,000 หุน้ 500,000 หุน้ และ 250,000 หุน้ ตำมลำดับ
- กำรจำนำหุน้ เพซวัน เพซทู และเพซทรี ทีถ่ อื โดยPRE จำนวน 1,000,000 หุน้
1,000,000 หุน้ และ 500,000 หุน้ ตำมลำดับ
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ  ต้องไม่ประกำศจ่ำยหรือจ่ำยเงินปนั ผล
 ต้องไม่จ่ำยคืนเงินส่วนเกินทุน
 ไม่ไถ่ถอน ซือ้ คืน หรือชำระคืนเงินส่วนทุน
 ไม่ชำระคืนหนี้กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ในเครือ และหนี้อ่นื ใด โดยกำหนดให้หนี้ดงั กล่ำว
เป็ นหนี้ดอ้ ยสิทธิ
สัญญำด้อยสิทธิ
สัญญำด้อยสิทธิระหว่ำง
- PACE-I-III นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี และ KBANK ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2544
- PACE-I-III โฟร์ทนี พอยท์ โฮลดิง้ ส์ และ KBANK ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2544
- PACE-I-III IBC และ KBANK ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2544 และ
- PACE-I-III บริษทั ชินคำร่ำ จำกัด (บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)) และ KBANK ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2554
ั บนั และจะมีขน้ึ ในอนำคตที่ เพซวัน
กำหนดให้หนี้และภำระผูกพันใดๆ ก็ตำมทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจจุ
เพซทู และเพซทรีมตี ่อ นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี/โฟร์ทนี พอยท์ โฮลดิง้ ส์/IBC/ชินคำร่ำ
(subordinated Subordinated indebtednessIndebtedness) อยู่ในฐำนะด้อยสิทธิกว่ำหนี้ทงั ้ ที่
ั บนั และจะมีขน้ึ ในอนำคตทีเ่ พซวัน เพซทู และเพซทรีมตี ่อ KBANK
มีอยู่ในปจจุ
หลักประกัน

13.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญากิ จการร่วมค้าระหว่าง นาย สรพจน์เตชะไกรศรี, IBC, IDJ
วันทีท่ ำสัญญำ
14 สิงหำคม พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขลงวันทีว่ . 1 กันยำยน 2554
สัญญำ
สัญญำร่วมทุนระหว่ำง นำย สรพจน์ เตชะไกรศรี, IBC, IDJ
(Joint Venture Agreement in relation to PRE and Pace companies)
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คู่สญ
ั ญำ

ข้อตกลง

เหตุผดิ สัญญำที่
สำคัญ

สิทธิทำงเลือกจำก
กำรผิดสัญญำ

ข้อจำกัดกำรโอนหุน้
และข้อจำกัดอื่นๆที่
สำคัญ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี (“เจ้ำของ’”)
IBC Thailand Ltd. (IBC หรือ “ผูล้ งทุน”)
IDJ Holdings Ltd. (IDJ หรือ “NewCo”)
 โครงสร้ำงทุนและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
- คู่สญ
ั ญำตกลงทีจ่ ะ(ก) ถือและจองซือ้ หุน้ ใน PRE และ (ข) จัดหำเงินล่วงหน้ำหรือ
เงินกูใ้ ห้แก่PRE
- คู่สญ
ั ญำตกลงทีจ่ ะออกเงินทุนของผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้เงินทุนรวมของผูถ้ อื หุน้ ของ
คู่สญ
ั ญำแต่ละฝำ่ ยมีจำนวนเท่ำกับสัดส่วนทีค่ ่สู ญ
ั ญำแต่ละฝำ่ ยเข้ำร่วมลงทุนเพื่อให้
PRE และบริษทั ในกลุ่มบริษทั Pace ต่ำงมีเงินทุนเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ
 คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งไม่ได้ชำระอย่ำงน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนใดๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำฝำ่ ย
นัน้ ต้องชำระให้แก่ PRE และ/หรือบริษทั ใดๆในกลุ่มบริษทั Pace
 คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดก็ตำมโอนสิทธิหรือโอนหรือจะโอนสิทธิหรือจะโอนหุน้ ของตนใน PRE หรือ
สิทธิ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ให้แก่ค่สู ญ
ั ญำใดๆ หรือเจ้ำหนี้ใดๆ
ของตน หรือ
 สิทธิในกำรซือ้ คืนให้ค่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยผิดสัญญำ ขำย โอน และโอนสิทธิให้แก่ค่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยไม่
ผิดสัญญำใน
- บรรดำหุน้ ทัง้ หมดใน PRE ทีถ่ อื โดยคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยผิดสัญญำ บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง และ
ผูร้ บั โอนทีไ่ ด้รบั อนุญำตและ
- บรรดำเงินกูผ้ ถู้ อื หุน้ และดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีผ่ ดิ สัญญำ บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง
และผูร้ บั โอนทีไ่ ด้รบั อนุญำต
 สิทธิในกำรขำยคืนให้ค่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยผิดสัญญำ ซือ้ และรับโอนและรับโอนสิทธิใน
- บรรดำหุน้ ทัง้ หมดใน PRE ทีถ่ อื โดยคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยไม่ผดิ สัญญำ บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง และ
ผูร้ บั โอนทีไ่ ด้รบั อนุญำต และ
- บรรดำเงินกูผ้ ถู้ อื หุน้ ทัง้ หมดพร้อมดอกเบีย้ และ (หำกมี) เงินล่วงหน้ำเพิม่ เติม ทีเ่ กิด
จำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีไ่ ม่ผดิ สัญญำ บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง และผูร้ บั โอนทีไ่ ด้รบั อนุญำต
 คู่สญ
ั ญำต้องดำเนินกำรให้ PRE ไม่โอนหุน้ ที่ PRE ถืออยูใ่ นบริษทั ใดบริษทั หนึ่งในกลุม่
บริษทั Pace หรือขำย จำหน่ำย หรือทำข้อตกลงเกีย่ วกับผลประโยชน์ของตนทัง้ หมดหรือ
ในส่วนใดๆ ในหุน้ ดังกล่ำวในกลุ่มบริษทั Pace ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็ นไปตำมข้อกำหนดแห่ง
สัญญำนี้ สัญญำซือ้ ขำยหุน้ และข้อบังคับของบริษทั ในกลุม่ บริษทั Pace ทีเ่ กีย่ วข้อง
 คู่สญ
ั ญำต้องไม่ทำหรือตกลงทีจ่ ะทำกำรใดๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งก่อน
- จำนำ จำนอง ก่อภำระติดพัน หรือภำระติดพันอื่นใด
- ขำย โอน หรือจำหน่ำย หรือให้ทำงเลือกใดๆเหนือหุน้ ของตนทีม่ ใี น PRE หรือบริษทั
ในกลุ่มบริษทั Pace หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหุน้ ของตนใน PRE หรือบริษทั ในกลุม่
บริษทั Pace
- เข้ำทำข้อตกลงใดๆ เกีย่ วกับกำรออกเสียงในหุน้ ใดๆ ของตนใน PRE หรือบริษทั ใน
กลุ่มบริษทั Pace
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เงินปนั ผล

กฏหมำยทีบ่ งั คับใช้

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

 กำรจ่ำยเงินปนั ผลทำได้หลังจำกกำรชำระหนี้คนื แหล่งเงินทุนภำยนอก เงินกูย้ มื จำกผูถ้ อื
หุน้ และดอกเบีย้ เงินกูผ้ ถู้ อื หุน้ เงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ เรียบร้อยแล้ว
 ไม่มกี ำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ PRE หรือบริษทั ใดๆ ในกลุม่ บริษทั Pace หำกในเวลำที่
ั
กำหนดไว้สำหรับกำรจ่ำยเงินปนผลดั
งกล่ำว PRE หรือบริษทั ใดๆ ในกลุ่มบริษทั Pace มี
เงินไม่เพียงพอทีจ่ ะชำระหนี้ของตนภำยใต้งบประมำณในกำรพัฒนำ
 กฎฏหมำยไทย

13.5 สรุปสาระสาคัญของสัญญาบริหารจัดการ (Management Agreement)
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขเพิม่ เติม วันที่ 21 ธันวำคม 2552)
สัญญำ
สัญญำบริหำรจัดกำร (“Management Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
ระหว่ำง บริษทั ลักซ์ชรู ี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด (“ผูบ้ ริหำร”) กับ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
ระยะเวลำ
 35 ปี ภำยหลังจำกสิน้ สุดปี งบประมำณซึง่ เป็ นปี ทม่ี ลี กู ค้ำเข้ำพักค้ำงคืนเป็ นครัง้ แรก
 สำมำรถต่ออำยุออกไปโดยอัตโนมัตอิ กี 2 ครัง้ ติดต่อกัน ครัง้ ละ 5 ปี โดยมีขอ้ กำหนดและ
เงื่อนไขตำมเดิม
หน้ำทีก่ ำรจัดกำร
 ผูบ้ ริหำรต้องบริหำรจัดกำรโรงแรมตำมมำตรฐำนของโรงแรม โดยรวมถึงกำรควบคุมดูแล
กำรบริหำรทรัพยพำกรบุคลำกร กำรบริหำรรำคำห้องพัก กำรควบคุมรำยได้และรำยจ่ำย
กำรโฆษณำเผยแพร่ กำรทำกำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรขำยกำรจัดทำบัญชีและงบ
กำรเงิน ประมำณกำรทำงกำรเงิน กำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำรวมถึงบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรป้องกันควำมสูญเสียของสินทรัพย์ และกำรดำเนินกำรกิจกำรอื่น ๆ
ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม
กำรเลิกสัญญำ
 เจ้ำของมีสทิ ธิเลิกสัญญำก่อนสิน้ ระยะเวลำตำมสัญญำฉบับนี้ ถ้ำในแต่ละปี เป็ นจำนวน 3 ปี
ติดต่อกัน (Performance Test Period) โดยเริม่ นับตัง้ แต่ปีท่ี 5 เต็มปี ภำยหลังจำกสิน้ สุดปี
ทีม่ ลี กู ค้ำเข้ำพักค้ำงคืนเป็ นครัง้ แรกนัน้ โรงแรมมี Yield น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของค่ำ Yield
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของโรงแรมอื่นใดอย่ำงน้อย 3 โรงแรมซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนด
 Yield หมำยถึง อัตรำซึง่ คำนวณจำกรำคำเฉลีย่ ของพักของโรงแรม หรือของโรงแรมอื่นใด
อย่ำงน้อย 3 โรงแรมซึง่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนด คูณด้วยจำนวนห้องพักว่ำง
13.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญาบริการระหว่างประเทศ (International Services Agreement)
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขเพิม่ เติม วันที่ 21 ธันวำคม 2552)
สัญญำ
สัญญำบริกำรระหว่ำงประเทศ (“International Services Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
โกโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”) กับ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
ระยะเวลำ
 35 ปี ภำยหลังจำกสิน้ สุดปี ทม่ี ลี กู ค้ำเข้ำพักค้ำงคืนเป็ นครัง้ แรก
 สำมำรถต่ออำยุออกไปโดยอัตโนมัตอิ กี 2 ครัง้ ติดต่อกัน ครัง้ ละ 5 ปี โดยมีขอ้ กำหนดและ
เงื่อนไขตำมเดิม
หน้ำทีก่ ำรบริกำร
 กำรโฆษณำ กำรตลำด กำรส่งเสริม กำรบริกำร และกำรขำยระหว่ำงประเทศ
ระหว่ำงประเทศที่
 จัดหำระบบระบบกำรจองโปรแกรม Marriott Rewards
สำคัญ
 จัดโปรแกรมกำรฝึกอบรม
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

 ดำเนินกำรจัดหำระบบซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำร
จัดหำบริกำรและโปรแกรมให้แก่โรงแรม และระบบกำรบริหำรงำนของโรงแรม Boutique
13.7 สรุปสาระสาคัญของสัญญาการใช้ลิขสิ ทธิ์ (License and Royalty Agreement)
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขเพิม่ เติม วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2552)
สัญญำ
สัญญำกำรใช้ลขิ สิทธิ ์ (“License and Royalty Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
ระหว่ำง โกลโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”) (“เจ้ำของลิขสิทธิ”)์ กับ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
ลิขสิทธิ ์
สิทธิกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ EDITION โดยไม่จำกัดแต่เพียงผูเ้ ดียวและไม่สำมำรถเปลีย่ นมือ
ได้ (Non-exclusive and non-transferable right) ภำยในเขตกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
ระยะเวลำ
 35 ปี ภำยหลังจำกสิน้ สุดปี ทม่ี ลี ูกค้ำเข้ำพักค้ำงคืนเป็ นครัง้ แรก
 สำมำรถต่ออำยุออกไปโดยอัตโนมัตอิ กี 2 ครัง้ ติดต่อกัน ครัง้ ละ 5 ปี โดยมีขอ้ กำหนดและ
เงื่อนไขตำมเดิม
กำรอนุญำตให้ใช้
 GHL อนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำประเภทไม่สำมำรถโอนได้แก่เจ้ำของเพื่อให้ใช้
ลิขสิทธิ ์
เครื่องหมำยกำรค้ำ EDITION และเครื่องหมำยกำรค้ำ Boutique ทีอ่ ำจกำหนดโดย GHL
หรือบริษทั ในเครือ สำหรับบริกำรโรงแรมและสินค้ำและบริกำรทีเ่ กีย่ วกับโรงแรมอื่นๆ ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร
13.8

สรุปสาระสาคัญของสัญญาให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ (Design Advisory Services
Agreement)
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552
สัญญำ
สัญญำให้บริกำรทีป่ รึกษำด้ำนกำรออกแบบ (“Design Advisory Services Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
Marriott International Design & Construction Services, Inc.(“MIDCS”)
I.S. International, LLC (“Schrager”)
ระยะเวลำ
16 มีนำคม 2552 – 90 วันหลังจำกวันเปิ ดทำกำร
บริกำร
 ให้คำแนะนำทำงเทคนิค และกำรออกแบบตำมมำตรฐำน EDITION Technical
Standards และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับข้อกำหนดในกำรออกแบบ กำหนดเวลำและกำรติดตัง้
ระบบบัญชีและกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม
 ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์และควำมเหมำะสมของตำรำงเวลำกำรดำเนินงำนของ
โครงกำร (Project Schedule) และหำกจำเป็ นต้องมีกำรแก้ไข ให้ควำมช่วยเหลือในกำร
แก้ไขตำรำงเวลำกำรดำเนินงำนของโครงกำร
 ดำเนินงำนตำมตำรำงเวลำกำรดำเนินงำนของโครงกำร
 พิจำรณำทบทวนและแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับงบประมำณโครงกำร
 พิจำรณำทบทวนรำยงำนสิง่ แวดล้อม
 อนุมตั ริ ่วมกันกับเจ้ำของเกีย่ วกับให้ผปู้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มรำยอื่น สปำ
และสิง่ อำนวยควำมสะดวกในโรงแรม
 จัดหำบริกำรกำรออกแบบจำกต่ำงประเทศ สำหรับพืน้ ทีแ่ ละระบบภำยในโรงแรมบำงส่วน
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บริกำร (ต่อ)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล(69-1)

 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิง่ อื่นใด ซึง่ จำเป็ นสำหรับโครงกำร
 ตรวจสอบกำรก่อสร้ำง
 จัดหำทีป่ รึกษำทีเ่ ป็ นบุคคลภำยนอก

13.9

สรุปสาระสาคัญของสัญญาให้บริการที่ปรึกษาการก่อสร้าง (Construction Advisory Services
Agreement)
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552
สัญญำ
สัญญำให้บริกำรทีป่ รึกษำกำรก่อสร้ำง (“Construction Advisory Services Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“เจ้ำของ”)
Marriott International Design & Construction Services, Inc.(“MIDCS”)
I.S. International, LLC (“Schrager”)
ระยะเวลำ
16 มีนำคม 2552 – 90 วันหลังจำกวันเปิ ดทำกำร
บริกำร
บริกำรคำแนะนำทำงเทคนิคสำหรับกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่ง และกำรจัดหำอุปกรณ์สำหรับ
โครงกำร
13.10 สรุปสาระสาคัญของสัญญาบริหารจัดการที่พกั อาศัย (Residential Management Agreement) ของ
โครงการ The Ritz-Carlton Residences, Bangkok
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 ธันวำคม 2552 และแก้ไขครัง้ ที่ 2 วันที่ 17 มีนำคม
2553)
สัญญำ
สัญญำบริหำรจัดกำรทีพ่ กั อำศัย (“Residential Management Agreement”) ของโครงกำร The
Ritz-Carlton Residences, Bangkok
คู่สญ
ั ญำ
บริษทั ลักซ์ชรู ี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด (“ผูบ้ ริหำร”)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (“ผูพ้ ฒ
ั นำ”)
ระยะเวลำ
 35 ปี นบั แต่วนั สิน้ สุดปี ท่ี MIDCS กำหนดให้เป็ นวันเปิ ดโครงกำรทีพ่ กั อำศัย
 สัญญำฉบับนี้จะต่ออำยุออกไปโดยอัตโนมัตอิ กี สองครำวติดต่อกัน ครำวละ 5 ปี บญ
ั ชี
13.11 สรุปสาระสาคัญของสัญญาพัฒนาที่พกั อาศัย (Residential Development Agreement) ของโครงการ
The Ritz-Carlton Residences, Bangkok
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 ธันวำคม 2552 และแก้ไขครัง้ ที่ 2 วันที่ 17 มีนำคม
2553
สัญญำ
สัญญำพัฒนำทีพ่ กั อำศัยของโครงกำร The Ritz-Carlton Residences, Bangkok
คู่สญ
ั ญำ
Marriott International Design & Construction Services, Inc. (“MIDCS”)
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (“ผูพ้ ฒ
ั นำ”)
ระยะเวลำ
สัญญำนี้มผี ลใช้บงั คับนับแต่วนั ทีท่ ำสัญญำฉบับนี้ และหำกมิได้มกี ำรเลิกสัญญำก่อนตำมทีร่ ะบุ
ในสัญญำฉบับนี้ สัญญำฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บงั คับจนกว่ำมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง
เกิดขึน้ ก่อนระหว่ำง (1) กำรเลิกสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำเพื่อกำรตลำดส่วนทีอ่ ยู่
อำศัย ทำกำรตลำด (Residential Marketing License Agreement) หรือ (2) กำรจดทะเบียน
โอนขำยยูนิตของโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยทัง้ หมดเรียบร้อยแล้วกำรขำยห้องพักอำศัยครบทุกยูนิต
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13.12 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารที่จอดรถ (โฉนดหมายเลขที่ 4301)
วันทีท่ ำสัญญำ
18 กรกฎำคม 2555
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ และสัญญำแก้ไขเพิม่ เติม ลงวันทีว่ . 21 ธันวำคม 2555
ผูจ้ ะขำย
น.ส. สมนึก ชมชื่น
ผูจ้ ะซือ้
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ทีด่ นิ ซือ้ ขำย
ทีด่ นิ ตำมโฉนดหมำยเลขที่ 4301เลขทีด่ นิ 578 ตำบลสำทร อำเภอบำงรัก กทม.
จำนวนพืน้ ที่
10 ตำรำงวำ
รำคำซือ้ ขำย
4 ล้ำนบำท
กำรชำระเงิน
- เงินมัดจำ จำนวน 2 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำย ณ วันทีล่ งนำมสัญญำ
- ส่วนทีเ่ หลือ จำนวน 2 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2555
กำรจดทะเบียนโอน ผูจ้ ะซือ้ จะแจ้งกำหนดวันโอนกรรมสิทธิให้
์ ผจู้ ะขำยทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
กรรมสิทธิ ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน ผูจ้ ะซือ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรโอนกรรมสิทธิ ์ (ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกร ค่ำภำษีหกั ณ
กรรมสิทธิ ์
ทีจ่ ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนต่ำงๆ)
13.13 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารที่จอดรถ (โฉนดหมายเลขที่ 4301)
วันทีท่ ำสัญญำ
18 กรกฎำคม 2555
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ และสัญญำแก้ไขเพิม่ เติม ลว. 21 ธันวำคม 2555
ผูจ้ ะขำย
น.ส. กัลยำ ใจจงรัก
ผูจ้ ะซือ้
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ทีด่ นิ ซือ้ ขำย
ทีด่ นิ ตำมโฉนดหมำยเลขที่ 4301 เลขทีด่ นิ 578 ตำบลสำทร อำเภอบำงรัก กทม.
จำนวนพืน้ ที่
26 ตำรำงวำ
รำคำซือ้ ขำย
11 ล้ำนบำท
กำรชำระเงิน
- เงินมัดจำ จำนวน 5.5 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำย ณ วันทีล่ งนำมสัญญำ
- ส่วนทีเ่ หลือ จำนวน 5.5 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2555
กำรจดทะเบียนโอน ผูจ้ ะซือ้ จะแจ้งกำหนดวันโอนกรรมสิทธิให้
์ ผจู้ ะขำยทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
กรรมสิทธิ ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน ผูจ้ ะซือ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรโอนกรรมสิทธิ ์ (ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกร ค่ำภำษีหกั ณ
กรรมสิทธิ ์
ทีจ่ ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนต่ำงๆ)
13.14 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารที่จอดรถ (โฉนดหมายเลขที่ 3126, 52477 และ
52478)
วันทีท่ ำสัญญำ
22 พฤษภำคม 2555
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ แก้ไขเพิม่ เติม ลงวันทีว่ . 11 ธันวำคม 2555
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เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูจ้ ะขำย

ผูจ้ ะซือ้

ทีด่ นิ ซือ้ ขำย
จำนวนพืน้ ที่

รำคำซือ้ ขำย
กำรชำระเงิน

กำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
กรรมสิทธิ ์
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นำย วีรส์ รวง กฤษฏิพลวำสี
์
นำง มูนิรำ สุภำนนท์
นำง สกินำ อจลบุญ
นำย มีชยั วำสี
นำย คำรม วำสี
นำย ตะวัน วำสี
นำง บุญมี วำสี
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ทีด่ นิ ตำมโฉนดหมำยเลขที่ 3126, 52477 และ 52478 ตำบลสำทร อำเภอบำงรัก กทม.
ทัง้ หมด 1 ไร่ 1 งำน 78 ตำรำงวำ ประกอบด้วย
- 2 งำน 89 ตำรำงวำ (โฉนดหมำยเลขที่ 3126)
- 1 งำน 58.1 ตำรำงวำ (โฉนดหมำยเลขที่ 52477)
- 1 งำน 30.9 ตำรำงวำ (โฉนดหมำยเลขที่ 52478)
280 ล้ำนบำท
1) เงินมัดจำ จำนวน 56 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำย ณ วันทีล่ งนำมสัญญำ
2) จำนวน 31.5 ล้ำนบำทจ่ำยให้ผจู้ ะขำยภำยในวันที่ 11 และ 17 ธันวำคม 2555
3) จำนวน 52.5 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 8 ต่อปี คำนวณรำยวันตัง้ แต่ 11
ธันวำคม 2555 ชำระภำยใน 31 มมกรำคม.ค. 2556
4) ส่วนทีเ่ หลือจำนวน 140 ล้ำนบำท กำหนดชำระ ณ วันทีร่ บั โอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ณ
สำนักงำนทีด่ นิ กรุงเทพมหำนคร
ภำยใน วันที่ 16 พฤษภำคม 2556
ผูจ้ ะซือ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรโอนกรรมสิทธิ ์ (ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกร ค่ำภำษีหกั ณ
ทีจ่ ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนต่ำงๆ)

13.15 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการ หัวหิ น (โฉนดหมายเลขที่ 3580)
วันทีท่ ำสัญญำ
27 พฤศจิกำยน 2555
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ
ผูจ้ ะขำย
นำย กิตติ ห่อเกียรติ
น.ส. จิดำภำ ห่อเกียรติ
น.ส. ฐำนันท์ ห่อเกียรติ
น.ส. ธนัญญำ วิทยำถำวร
นำง สุรตั น์ โชคตระกูล
น.ส. อนัญญำ ห่อเกียรติ
ผูจ้ ะซือ้
บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทีด่ นิ ซือ้ ขำย
ทีด่ นิ ตำมโฉนดหมำยเลขที่ 3580 เลขทีด่ นิ 5 หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
จำนวนพืน้ ที่
44 ไร่ 55.5 ตำรำงวำ
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

รำคำซือ้ ขำย
กำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์
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193,507,347.40 บำท
ภำยใน วันที่ 15 มีนำคม 2556

13.16 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการ หัวหิ น (โฉนดหมายเลขที่ 19253, 50303,
50304, 50305)
วันทีท่ ำสัญญำ
27 พฤศจิกำยน 2555
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ
ผูจ้ ะขำย
Quality Land Ltd.
ผูจ้ ะซือ้
บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทีด่ นิ ซือ้ ขำย
ทีด่ นิ ตำมโฉนดหมำยเลขที1่ 9253 เลขทีด่ นิ 515 ,โฉนดเลขที่ 50303 เลขทีด่ นิ 112, , โฉนด
เลขที่ 50304 เลขทีด่ นิ 13, โฉนดเลขที่ 50305 เลขทีด่ นิ 113, หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
จำนวนพืน้ ที่
ทัง้ หมด 74 ไร่ 3 งำน 93.2 ตำรำงวำ ประกอบด้วย
- 35 ไร่ 86.2 ตำรำงวำ (โฉนดเลขที่ 19253)
- 14 ไร่ 1 งำน 3 ตำรำงวำ (โฉนดเลขที่ 50303)
- 17 ไร่ 3 งำน 4 ตำรำงวำ (โฉนดเลขที่ 50304)
- 7 ไร่ 3 งำน(โฉนดเลขที่ 50305)
รำคำซือ้ ขำย
223,981,369.89 บำท
กำรจดทะเบียนโอน ภำยใน วันที่ 1 เมษำยน 2556
กรรมสิทธิ ์
13.17 สรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น, การโอนสิ ทธิ การรับชาระเงิ นกู้และเงิ นทดรองจ่าย
ล่วงหน้ า
วันทีท่ ำสัญญำ
16 ตุลำคม 2555 และฉบับแก้ไขลงวันที่ 3 เมษำยน 2556
สัญญำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยหุน้ , กำรโอนสิทธิกำรรับชำระเงินกูแ้ ละเงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ
ผูจ้ ะขำย
IBC Thailand Ltd.
IDJ Holdings Ltd.
ผูจ้ ะซือ้
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

หุน้ และสิทธิเรียกร้อง
ในเงินกูย้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยทีจ่ ะ
ทำกำรซือ้ /ขำย

รำคำซือ้ /ขำย
เงื่อนไขกำรซือ้ /ขำย
หุน้ และกำรโอนสิทธิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกู้
และเงินทดรองจ่ำย
ล่วงหน้ำ
วันทีง่ ำนสำเร็จ
(Completion date)
เงื่อนไขบังคับก่อน
ของควำมมีผล
สมบูรณ์ของสัญญำ

กำรเลิกสัญญำ
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 หุน้ ทุนในสัดส่วนร้อยละ 9 ของทุนเรียกชำระแล้วทีผ่ ขู้ ำยถือในแต่ละบริษทั ของ เพซวัน
เพซทู และเพซทรี
- หุน้ ของเพซวัน จำนวน 180,000 หุน้
- หุน้ ของเพซทู จำนวน 180,000 หุน้
- หุน้ ของเพซทรี จำนวน 90,000 หุน้
 หุน้ ทุนในสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนเรียกชำระแล้วทีผ่ ขู้ ำยถือใน PRE
- หุน้ ของ PRE จำนวน 17,900 หุน้ ซึง่ ถือโดย IBCT
- หุน้ ของ PRE จำนวน 100 หุน้ ซึง่ ถือโดย IDJ
 สิทธิเรียกร้องร้อยละ 36 ในมูลค่ำรวมเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้ำงชำระที่ IBC มีสทิ ธิได้รบั ชำระ
ณ วันจ่ำยชำระเงิน ทัง้ นี้ ร้อยละ 36 ของมูลค่ำเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555 คิดเป็ น จำนวน 905.09 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
- เงินต้น จำนวน 599.14 ล้ำนบำท (ร้อยละ 36 ของมูลหนี้เงินต้นรวมจำนวน 1,664.27
ล้ำนบำท)
- ดอกเบีย้ ค้ำงชำระ จำนวน 305.95 ล้ำนบำท (ร้อยละ 36 ของมูลหนี้ดอกเบีย้ ค้ำงชำระ
รวมจำนวน 849.86 ล้ำนบำท)
 32.46 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (หรือ 999.04 ล้ำนบำท อ้ำงอิงอัตรำแลกเปลีย่ นของธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ 28 ธ.ค. 2555 เท่ำกับ 30.7775 บำท/ดอลลำร์สหรัฐ)
 ผูข้ ำยตกลงทีจ่ ะขำยและโอนหุน้ ให้กบั ผูซ้ อ้ื หรือผูท้ ่ผี ซู้ อ้ื กำหนดให้เป็ นผูร้ บั โอน
 ผูข้ ำยตกลงทีจ่ ะโอนสิทธิทเ่ี กีย่ วข้องกับเงินกูซ้ ง่ึ คิดเป็ นร้อยละ 36 ของมูลค่ำเงินกูใ้ ห้กบั ผู้
ซือ้ หรือผูท้ ผ่ี ซู้ อ้ื กำหนดให้เป็ นผูร้ บั โอน
 ผูข้ ำยตกลงทีจ่ ะโอนสิทธิทเ่ี กีย่ วเนื่องมำจำกควำมเป็ นเจ้ำของในหุน้ และสิทธิกำรเรียก
ชำระคืนเงินกูท้ เ่ี กิดขึน้ หลังจำกวันทีล่ งนำมสัญญำนี้ (อำทิเช่น สิทธิได้รบั เงินปนั ผล)
7 วันทำกำร ภำยหลังจำกทีว่ นั ทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนของควำมมีผลสมบูรณ์ของสัญญำสำเร็จ
หุน้ ของบริษทั ฯ จะต้องเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เสร็จสมบูรณ์ ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2556 และผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยจะต้องได้รบั
อนุญำตจำกธนำคำรดังรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้ ก่อนหรือในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯจะเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เป็ นครัง้ แรก (วัน IPO)
(i) ได้รบั อนุญำตจำก KBANK ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้ ขำย
หุน้ ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์ และ
(ii) ได้รบั อนุญำตจำก SCB ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้
ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์
หำกหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็มเอไอ
ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคมมีนำคม 2556 IBCT และ IDJ ในฐำนะผูข้ ำยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำ
ฉบับนี้ โดยกำรบอกเลิกสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรฝำ่ ยเดียว และ/หรือในกรณีทข่ี อ้ ตกลงตำม
สัญญำนี้มไิ ด้เสร็จสมบูรณ์ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2557 ในกรณีดงั กล่ำวคู่สญ
ั ญำตกลงให้
สัญญำฉบับนี้ถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ในกรณีทม่ี กี ำรเลิกสัญญำ และให้ค่สู ญ
ั ญำทัง้ 2 ฝำ่ ยจะ
หลุดพ้นจำกสิทธิ และหน้ำทีต่ ่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำ และคู่สญ
ั ญำไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใต้สญ
ั ญำนี้
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กฏหมำย
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บังคับใช้ตำมกฏหมำยไทย

13.18 สรุปสาระสาคัญของหนังสือแสดงเจตนารมณ์ (Letter of Intent) ที่จะไม่ใช้สิทธิ ตามสัญญาซื้อ/ขายหุ้น
การโอนสิ ทธิ การรับชาระเงิ นกู้และเงิ นทดรองจ่ายล่วงหน้ า
วันทีท่ ำสัญญำ
16 ตุลำคม 2555
สัญญำ
อ้ำงถึง สัญญำจะซือ้ จะขำยหุน้ , กำรโอนสิทธิกำรรับชำระเงินกู้และเงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ ลง
วันที่ 16 ตุลำคม 2555
ผูล้ งนำมในจดหมำย นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
สำระสำคัญ
เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์และควำมตัง้ ใจทีจ่ ะโอนสิทธิและหน้ำทีท่ งั ้ หมดทีเ่ ป็ นของ นำย สรพจน์
เตชะไกรศรี ตำมสัญ ญำจะซื้อ จะขำยหุ้น , กำรโอนสิท ธิท่ีเ กี่ย วกับ หุ้น และเงิน ทดรองจ่ ำ ย
ล่วงหน้ำ ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2555 ให้กบั บริษทั ฯ ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรของบริษทั ฯปฏิเสธที่
จะรับข้อเสนอดังกล่ำว นำย สรพจน์ เตชะไกรศรี ยินดีทจ่ี ะดำเนินกำรสละสิท ธิทม่ี ตี ำมสัญญำ
จะซือ้ จะขำยหุน้ , กำรโอนสิท ธิทเ่ี กีย่ วกับหุน้ และเงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ ลงวันที่ 16 ตุลำคม
2555 ภำยใน 7 วันหลังจำกวันทีค่ ณะกรรมกำรมีขอ้ ปฏิเสธออกมำเป็ นทำงกำร
13.19 สรุปสาระสาคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายเพือ่ การตลาดส่วนที่อยูอ่ าศัยสาหรับ The RitzCarlton Residences, Bangkok
วันทีท่ ำสัญญำ
16 มีนำคม 2552 (แก้ไขเพิม่ เติม วันที่ 21 ธันวำคม 2552และ 17 มีนำคม 2553)
สัญญำ
สัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำเพื่อกำรตลำดส่วนทีอ่ ยู่อำศัยสำหรับ The Ritz-Carlton
Residences, Bangkok (“Residential Marketing License Agreement”)
คู่สญ
ั ญำ
ระหว่ำง โกโบล ฮอสปิ ตอลลิต้ี ไลเซนซิง่ เอส.เอ.อำร์.แอล. (“GHL”) (“ผูอ้ นุญำต”) กับ
บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (“ผูร้ บั อนุญำต”)
เครื่องหมำยกำรค้ำ
เครื่องหมำย “ริทซ์-คำร์ลตัน” หมำยควำมรวมถึง คำว่ำ “ริทซ์-คำร์ลตัน”, รูปสิงโตกับมงกุฎ
(the Lion & Crown logo) และคำ/และหรือ รูปทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องหมำยดังกล่ำว
ระยะเวลำ
นับแต่วนั ที่ 16 มีนำคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 หรือเมื่อจดทะเบียนโอนขำยผผผ
หน่วยยูนิตของโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยทัง้ หมดเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
กำรอนุญำตให้ใช้
ผูอ้ นุญำต อนุญำตให้ ผูร้ บั อนุญำตมีสทิ ธิใช้ เครื่องหมำย “ริทซ์-คำร์ลตัน” (“Ritz-Carlton
เครื่องหมำยกำรค้ำ
Marks”) และเครื่องหมำยต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ ภำยในอำณำเขตของประเทศไทย
และอำณำเขตอื่นตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำอำจตกลงกัน สำหรับกำรเสนอขำยยูนิตในส่วนของทีอ่ ยู่อำศัย
ในโครงกำร “มหำนคร”
โครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำร “มหำนคร” นัน้ ให้ใช้ช่อื “เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน
เรสซิเดนเซส, บำงกอก” (“THE RITZ-CARLTON RESIDENCES, BANGKOK”)
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ปรับปรุงประมำณกำรทำงกำรเงินตำมกำรปนั ส่วนต้นทุนทีอ่ ำ้ งอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย และแก้ไขข้อมูลรวมถึงปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลล่ำสุด ณ 31 ธันวำคม 2555

ประมำณกำรทำงกำรเงินในส่วนนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ลงทุนได้เห็นแนวโน้มผลประกอบกำรของเพซวัน
เพซทู และเพซทรี ซึง่ กำรจัดทำประมำณกำรทำงกำรเงินนี้ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลกำรดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทำงกำรเงินทีไ่ ด้รบั จำกผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ
ต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้รบั จำกผูเ้ ชีย่ วชำญในด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นบุคคลภำยนอก ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชำญทำงด้ำนวิศวกรรม ผูเ้ ชีย่ วชำญทำงด้ำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ และผูเ้ ชีย่ วชำญ
ทำงด้ำนกำรบริหำรกิจกำรโรงแรมและทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้ระบุแหล่งทีม่ ำของข้อมูลทีน่ ำเสนอไว้ในรำยงำนฉบับนี้ และไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อหรือให้
กำรรับรองใดๆในควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว นอกจำกนี้ ควำมเห็น กำรคำดกำรณ์ และควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนทีป่ รำกฎในประมำณกำรทำงกำรเงิน
นี้ได้จดั ทำขึน้ บนพืน้ ฐำนของข้อมูล ณ เวลำปจั จุบนั ทัง้ นี้ ปจั จัยทีไ่ ม่คำดคิดอำจทำให้ผลประกอบกำรของเพซวัน เพซทู และเพซทรี ในอนำคตแตกต่ำงจำกสมมติฐำนทีก่ ำหนดไว้ใน
ประมำณกำรนี้ได้
ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนจำแนกตำมส่วนงำนของเพซวัน เพซทู และเพซทรี ทีแ่ สดงในส่วนนี้ จะสะท้อนกำรปนั ส่วนต้นทุนงำนก่อสร้ำงและสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ ระหว่ำงเพซวัน เพซ
ทู และเพซทรี โดยอ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำร่วมทุนระหว่ำงเพซวัน เพซทู และเพซทรี ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554 ซึง่ กำรปนั
ส่วนต้นทุนดังกล่ำวจะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรปนั ส่วนต้นทุนตำมนโยบำยบัญชีของบริษทั ฯ ทีอ่ ำ้ งอิงตำมสัญญำร่วมทุนฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 โดยสรุปได้ดงั นี้
การปั นส่ ว นต้ น ทุ น ระหว่ า ง
ประมาณการทางการเงิ น
นโยบายบัญชีของบริษทั ฯ
เพซวัน เพซทู และเพซทรี
สิทธิกำรเช่ำ
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมที่ปรำกฎในสัญญำ อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมที่ปรำกฎใน
ร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554
สัญญำร่วมทุน ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีป่ นั ส่วนได้

ปนั ส่วนตำมต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง

ปนั ส่วนตำมต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง

ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีป่ นั ส่วนไม่ได้ อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมที่ปรำกฎในสัญญำ ก่อน 1 มิ ถนุ ายน 2554
ร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมที่ปรำกฎใน
สัญญำร่วมทุน ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551
ตัง้ แต่ 1 มิ ถนุ ายน 2554 เป็ นต้นไป
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมที่ปรำกฎใน
สัญญำร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554
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ถึงแม้ว่ำสัดส่วนทีใ่ ช้ในกำรปนั ส่วนเงินลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแตกต่ำงจำกนโยบำยบัญชีและงบกำรเงินของกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันซึง่ ได้รบั กำรตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตนัน้ จะไม่ทำให้ผลรวมของเงินลงทุนทัง้ หมดในโครงกำรมหำนครเปลี่ยนแปลงไปก็ตำม แต่กำรปนั ส่วนที่แตกต่ำงกันจะทำให้กำรรับรู้เงินลงทุน ต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำย รวมถึงผลกำไร และกำรชำระภำษีของแต่ละกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันในแต่ละปี แตกต่ำงกัน อันอำจเป็ นเหตุให้กรมสรรพำกรตัง้ ข้อสังเกตและขอให้ชแ้ี จงเพื่อประเมินผล
กระทบทำงภำษีอำกรได้ ดังนัน้ นักลงทุนควรพิจำรณำข้อเท็จจริงดังกล่ำวประกอบกำรตัดสินใจลงทุนด้วยควำมระมัดระวัง
ประมำณกำรทำงกำรเงินในส่วนนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ลงทุนได้เห็นแนวโน้มผลประกอบกำรของเพซวัน เพซทู และเพซทรี กำรจัดทำประมำณกำรทำงกำรเงินนี้
ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลกำรดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทำงกำรเงิน ทีไ่ ด้รบั จำกผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ผูเ้ ชีย่ วชำญทำงในด้ำนต่ำงๆ ซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชำญทำงด้ำนวิศวกรรม
ผูเ้ ชีย่ วชำญในด้ำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ และผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรบริหำรกิจกำรโรงแรมและทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะต่ำงๆ ทัง้ นี้ ควำมเห็น กำร
คำดกำรณ์ และควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนทีป่ รำกฎในส่วนนี้ ได้จดั ทำขึน้ บนพืน้ ฐำนของข้อมูล ณ เวลำปจั จุบนั โดยปจั จัยทีไ่ ม่คำดคิดอำจทำให้ผลประกอบกำรของเพซวัน
เพซทู และเพซทรีในอนำคตแตกต่ำงจำกสมมติฐำนทีก่ ำหนดไว้ในประมำณกำรนี้อย่ำงสิน้ เชิง
สรุปสมมติ ฐานทางการเงิ นที่สาคัญ – BASE CASE
 เพซวัน
เพซวัน ดำเนินธุรกิจบริหำรโรงแรมระดับ 5 ดำว ขนำด 159 ห้องพัก บริหำรโดย Marriott Hotels (Thailand) Limited ภำยใต้ช่อื “โรงแรมบำงกอกเอดิชน”
ั ่ คำดว่ำจะเริม่ เปิ ด
ให้บริกำรในเดือนกันยำยน 2558 โดยมุ่งเน้นให้บริกำรกลุม่ ลูกค้ำทีม่ ำติดต่อธุรกิจและลูกค้ำทีม่ ำท่องเทีย่ วพักผ่อน
เพซวัน
สมมติ ฐานทัวไป
่
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สมมติ ฐานรายได้
วันทีเ่ ริม่ รับรูร้ ำยได้

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 2.8 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเติบโตของเงินเฟ้อโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของประเทศไทยใน
ช่วงเวลำ 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2545-2555)
ร้อยละ 20.0
1 ก.ย. 2558
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซวัน
รำยได้หอ้ งพัก

อัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉลีย่ ต่อปี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
สมมติฐำนอัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉลีย่ อ้ำงอิงจำกค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรมอัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉลีย่ ของ
โรงแรมระดับ 5 ดำว ในกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2550 ถึง ไตรมำสที่ 3 ปี 2555 และแผนกำรบริหำรงำนซึง่
จัดทำโดย Marriott ดังนี้
ปี ประมาณการ
อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อปี
พ.ศ. 2558 (20 15)
ร้อยละ 60.0
พ.ศ. 2559 (201 6)
ร้อยละ 64.3
พ.ศ. 2560 (2017)
ร้อยละ 68.7
พ.ศ. 2561 (2018) เป็ นต้นไป
ร้อยละ 73.0

ค่ำห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืน

สมมติฐำนค่ำห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืนอ้ำงอิงจำกค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรมในช่วงปี 2555 (ไม่รวมไตรมำสที่
4 ปี 2555) และปรับขึน้ ตำมอัตรำเงินเฟ้อทีร่ อ้ ยละ 2.8 ต่อปี
ปี ประมาณการ
ค่าห้องพักโดยเฉลี่ยต่อคืน
พ.ศ. 255 8 (2015)
7,100
พ.ศ. 2559 (2016)
7,296
พ.ศ. 2560 (2017)
7,497
พ.ศ. 2561 (2018)
7,704

รำยได้อำหำรและเครื่องดืม่

รำยได้ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
โดยเฉลีย่ ต่อห้อง

รำยได้สปำ

รำยได้สปำ

ร้อยละ 130.0 ของประมำณกำรรำยได้หอ้ งพักต่อปี อ้ำงอิงตำมแผนกำรบริหำรงำนซึง่ จัดทำโดย Marriott
ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรบริหำรโรงแรมชัน้ นำระดับโลก ทัง้ นี้ ประมำณกำรรำยได้อำหำรเครื่องดื่มคำดว่ำจะ
ได้รบั จำกลูกค้ำทีม่ ำพักทีโ่ รงแรม และลูกค้ำทีพ่ กั อยู่ทอ่ี ำคำรพักอำศัย เดอะ ริทซ์-คำร์ตลั
ร้อยละ 3.0 ของประมำณกำรรำยได้หอ้ งพักต่อปี อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott

ส่วนที่ 2 หน้ า 181

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซวัน
รำยได้ค่ำบริกำรอื่นๆ

สมมติ ฐานต้นทุนการบริการ
ต้นทุนกำรบริกำรห้องพัก

รำยได้ค่ำบริกำร Business
center บริกำรซักอบรีด บริกำร
โทรศัพท์ และอื่นๆ
ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ และค่ำเสือ่ ม
รำคำทรัพย์สนิ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 9.0 ของประมำณกำรรำยได้หอ้ งพักต่อปี อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott

สมมติฐำนด้ำนต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รวมทัง้ หมด เพือ่ ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร
อำคำรทีพ่ กั อำศัย พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ และพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรเป็ นจุดชมวิว อ้ำงอิงตำมแผนงำนกำร
ก่อสร้ำงของวิศวกรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกทีบ่ ริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงให้ทำกำรประเมินต้นทุนโครงกำร ทัง้ นี้ ต้นทุน
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวได้มกี ำรปนั ส่วนตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้ า 182

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซวัน
ต้นทุนกำรบริกำรห้องพัก

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ และค่ำเสือ่ ม
รำคำทรัพย์สนิ (ต่อ)

Hard cost
1. ต้นทุนทำงตรง ทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของแต่ละสำยธุรกิจโดยตรง จะถูกปนั ส่วนเข้ำสำยธุรกิจ
นัน้ ๆ
2. ต้นทุนของพืน้ ทีท่ ม่ี กี ำรใช้สอยร่วมกัน อำทิเช่น พืน้ ทีส่ ว่ นกลำง พืน้ ทีท่ ำงเดินทีใ่ ช้รว่ มกัน เป็ นต้น จะ
ถูกปนั เข้ำ เพซวัน เพซทู เพซทรี ตำมอัตรำส่วนร้อยละ 26 ร้อยละ 60 ร้อยละ 14 ตำมลำดับ ซึง่
อัตรำส่วนนี้อำ้ งอิงจำกตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ ระเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญอิสระ
Soft cost
3. Soft cost ได้แก่ ค่ำออกแบบ ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกำรก่อสร้ำง ทีป่ รึกษำด้ำนกำรตลำดและสำรวจควำม
เป็ นไปได้ของโครงกำร โดยต้นทุนส่วนนี้จะถูกปนั เข้ำ เพซวัน เพซทู เพซทรี ตำมอัตรำส่วนร้อยละ 26
ร้อยละ 60 ร้อยละ 14 ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำส่วนนี้อำ้ งอิงจำกตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ใช้สอย
รวม
สมมติฐำนด้ำนต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม (CAPEX) ปรำกฏตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เพซวัน
2556
2557
2558
ประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุนกำร
632.8
754.062.2
985.2
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซวัน
ต้นทุนกำรบริกำรห้องพัก

ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ และค่ำเสือ่ ม
รำคำทรัพย์สนิ (ต่อ)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ประมำณกำรเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ขำ้ งต้นจะถูกบันทึกลงบัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจนกว่ำกำร
ก่อสร้ำงจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ ก่อนทีจ่ ะถูกโอนไปเป็ นสินทรัพย์ถำวรและมีกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำตำม
สมมติฐำนอำยุกำรใช้ ซึง่ ปรำกฏตำมตำรำงด้ำนล่ำง
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ประเภทสิ นทรัพย์
ต้นทุนงานก่อสร้าง
อายุการใช้งาน
และตกแต่ง
(ปี )
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง
700700.3.3
98 ปี
(พิจำรณำควำมเห็น
เรื่องอำยุกำรใช้งำน
หัวข้อ 13.21)
อำคำรทีจ่ อดรถและสิง่ ปลูกสร้ำง
39.2
50
MEP, Lifts and Escal tor Works
1,167.2616.6
20
53 ปี สำหรับงำน
งำนออกแบบตกแต่ง และตกแต่งทิวทัศน์ภำยนอก
781.4
ออกแบบ และ 5 ปี
(Landscape & Others)
สำหรับงำนตกแต่ง
ทิวทัศน์ภำยนอก5
ค่ำดำเนินกำรผูร้ บั เหมำ ค่ำสำรองส่วนเพิม่ ของ
477.9
53
ต้นทุน และอื่นๆ*
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง
2,615.4
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
567.0
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ สำหรับอำคำรจอดรถ**
83.8
ดอกเบีย้ จ่ำย (Capitalized Interest)
329.8
รวมต้นทุนทัง้ หมด
3,596.1
* อำยุกำรใช้งำนของค่ำดำเนินกำรผูร้ บั เหมำ ค่ำออกแบบอื่นๆ ค่ำบริหำรโครงกำร ค่ำสำรองส่วนเพิม่ ของต้นทุนและอืน่ ๆ
กำหนดจำกอำยุกำรใช้งำนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของ ก) อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง ข) MEP, Lifts and Escalator Works และ
ค) งำนออกแบบตกแต่งภำยในและตกแต่งทิวทัศน์ภำยนอก
** ณ 31 ธ.ค. 2555 วันและเพซวันทูกำรใช้ ในอัตรำส่วน 27:73 (เพซวัน:เพซทู) เนื่องจำกรูปแบบของโรงแรมไม่มหีั อ้ งจัด
ส่วนทีำ่จะไม่
2 หน้มาคี 184
เลีย้ ง จึงคำดว่
วำมต้องกำรใช้พน้ื ทีจ่ อดรถมำกนัก

ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทแ่ี สดงดังตำรำงข้ำงต้นได้รวมประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน (Cost
Overrun) ซึง่ เป็ นผลมำจำกต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่ำประมำณกำรไว้รอ้ ยละ 7.0 ของต้นทุนรวมกำร

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซวัน
ต้นทุนกำรบริกำรห้องพัก

หลักการและเหตุผล
ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ และค่ำเสือ่ ม
รำคำทรัพย์สนิ (ต่อ)

** ณ 31 ธ.ค. 2555 เพซวันและเพซทูได้ชำระเงินมัดจำสำหรับทีด่ นิ สำหรับอำคำรทีจ่ อดรถแล้ว ส่วนทีเ่ หลือมีกำหนดชำระใน
ั วนระหว่ำงเพซวันและเพซทูตำมสัดส่วนกำรใช้พน้ื ที่ ใน
ปี 2556 ทัง้ นี้ ต้นทุนค่ำทีด่ นิ อำคำรทีจ่ อดรถนี้ได้มกี ำรปนส่
อัตรำส่วน 27:73 (เพซวัน:เพซทู) เนื่องจำกรูปแบบของโรงแรมไม่มหี อ้ งจัดเลีย้ ง จึงคำดว่ำจะไม่มคี วำมต้องกำรใช้พน้ื ทีจ่ อด
รถมำกนัก

สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ

ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทแ่ี สดงดังตำรำงข้ำงต้นได้รวมประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน (Cost
Overrun) ซึง่ เป็ นผลมำจำกต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่ำประมำณกำรไว้รอ้ ยละ 7.0 ของต้นทุนรวมกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ทงั ้ หมด
มูลค่ำต้นทุนกำรได้มำซึง่ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ เป็ น 567.0 ล้ำนบำท ตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำกำรเช่ำ 103 ปี
อ้ำงอิงตำมสัญญำกำรซือ้ ขำยสิทธิเช่ำทีด่ นิ และข้อตกลง/สัญญำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประมำณกำรนี้ได้ปนั ส่วน
สิทธิกำรเช่ำด้วยอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ร้อยละ 12.5 ของประมำณกำรรำยได้หอ้ งพักต่อปี อ้ำงอิงตำม พรบ. ภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนรวม
ภำษีโรงเรือน (Property Tax)
ต้นทุนกำรบริกำร อำหำรและ
เครื่องดื่ม
ต้นทุนสปำ
ต้นทุนกำรบริกำร อื่นๆ
สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำบริหำรจัดกำรชำระให้ PACE

ค่ำบริหำรจัดกำรโรงแรมชำระให้
Luxury H&R
ค่ำสิทธิ (Royalty fee)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ร้อยละ 58.0 ของประมำณกำรรำยได้อำหำรและเครื่องดืม่ อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย
Marriott
ร้อยละ 40.0 ของประมำณกำรรำยได้สปำ อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott
ร้อยละ 28.0 ของประมำณกำรรำยได้ค่ำบริกำรอื่นๆ อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott
15.4 ล้ำนบำท ต่อปี ชำระให้ PACE สำหรับค่ำบริหำรจัดกำรทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีธ่ ุรกิจสำมำรถเปิ ดให้บริกำร
ตำมปกติธุรกิจ อ้ำงอิงตำมสัญญำ Managed Service Agreement โดยมีกำรสิน้ สุดกำรจ่ำยในปีประมำณ
กำร 2558
ร้อยละ 0.4 ของประมำณกำรรำยได้รวมต่อปี โดยจะเริม่ ชำระในปี 2558 ตำมสัญญำบริหำรจัดกำร
(“Management Agreement”)
ร้อยละ 2.6 ของประมำณกำรรำยได้รวมต่อปี ตำมสัญญำกำรใช้ลขิ สิทธิ ์ (“License and Royalty
Agreement”)
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เพซวัน
Incentive royalty fee

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 10.0 ของประมำณกำรกำไรจำกกำรดำเนินงำนต่อปี (ไม่รวมค่ำเสือ่ มรำคำและตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์) ตำมสัญญำกำรใช้ลขิ สิทธิ ์ (“License and Royalty Agreement”)
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 3.0 ของประมำณกำรรำยได้รวม อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 2.0 ของประมำณกำรรำยได้รวม อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 9.0 ของประมำณกำรรำยได้รวม อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 8.0 ของประมำณกำรรำยได้รวม อ้ำงอิงตำมประมำณกำรทำงกำรเงินจัดทำโดย Marriott

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซม
ค่ำกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
อื่นๆ
สำรองค่ำซ่อมแซมและตกแต่ง
(FF&E reserve)

สมมติ ฐานต้นทุนทางการเงิ น
เงินทุนหมุนเวียน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

บริษทั ฯ ตัง้ สำรองค่ำซ่อมแซมและตกแต่งโครงกำร ตำมสัญญำกำรบริหำรโครงกำร (Management
agreement) โดยมีรำยละเอียดกำรตัง้ เงินสำรอง ดังนี้
ปี ที่
ปี ประมาณการ
อัตราเงิ นสารองค่าซ่อมแซมและตกแต่ง
1
ก.ย. 2558 – ส.ค. 2559
ร้อยละ 1.0 ของรำยได้รวม
2
ก.ย. 2559 - ส.ค. 2560
ร้อยละ 2.0 ของรำยได้รวม
3 -5
ก.ย. 2560 – ส.ค.
ร้อยละ 3.0 ของรำยได้รวม
25612563
6 -10
ก.ย. 2561 2563 – ส.ค.
ร้อยละ 4.0 ของรำยได้รวม
25642568
10 เป็ นต้นไป
ก.ย. 2564 2568 เป็ นต้น
ร้อยละ 5.0 ของรำยได้รวม
ไป

เงินสดในมือขัน้ ต่ำ
ควำมสำมำรถในกำรเรียกชำระ
เงินจำกลูกหนี้

จำนวน 6 ล้ำนบำท ตำมข้อกำหนดของ Facility Agreement ในกรณีท่ี จำนวนเงินสดขัน้ ต่ำไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร ประมำณกำรทำงกำรเงินจะตัง้ สมมติฐำนกูเ้ งินส่วนขำดจำกเงินเบิกเกินบัญชี
5 วัน
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เพซวัน
เงินทุนหมุนเวียน (ต่อ)
เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี

หลักการและเหตุผล
กำหนดกำรชำระเงินให้เจ้ำหนี้
อัตรำกำรหมุนสินค้ำคงเหลือ
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้

เงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน อัตรำดอกเบีย้ เงินกูส้ ถำบัน
กำรเงิน
เงินกูร้ ะยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูจ้ ำกผูถ้ อื หุน้
กำรบันทึกดอกเบีย้ จ่ำย

ลำดับกำรชำระคืนเงินกูย้ มื

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

15 วัน
5 วัน
ร้อยละ 6.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำก
สถำบันกำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MOR
ร้อยละ 6.75 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำก
สถำบันกำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MLR-0.525%
ร้อยละ 7.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกตำมสัญญำกูย้ มื เงิน
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของสิทธิกำรเช่ำจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำง จะบันทึกเป็ นต้นทุนกำรก่อสร้ำง (ดอกเบีย้ จ่ำยทีบ่ นั ทึกเป็ น
สินทรัพย์)
เมื่อมีสภำพคล่องส่วนเกินกว่ำจำนวนเงินสดในมือขัน้ ต่ำ จะชำระคืนเงินกูย้ มื เงินระยะยำวตำมกำหนดกำร
ชำระคืนเงินทีต่ กลงเป็ นลำดับแรก ถัดมำเป็ นกำรชำระคืนเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินและเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้ ตำมลำดับ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำสินเชื่อธนำคำร
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
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ประมาณการทางการเงิ น เพซวัน
(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน เพซวัน
รายได ้
รายได ้จากการให ้บริการโรงแรม
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนการให ้บริการโรงแรม
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้ PACE
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้กลุม
่ Marriot
ค่าสิทธิพน
ื้ ฐาน (Base royalty fee)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมบารุงสินทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ค่าสิทธิ (Incentive royalty fee)
รายจ่ายลงทุนสาหรับเฟอร์นเิ จอร์ตด
ิ ตรึงและอุปกรณ์
รวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายอืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภาษี เงินได ้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ

อ ัตรำกำไรสุทธิ

่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ
สินทร ัพย์
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2556 F
2013 F

2557 F
2014 F

2558 F
2015 F

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

-

-

198
198

661
661

723
723

790
790

(6)
(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(75)
(62)
(6)
(144)
55

(250)
(188)
(6)
(445)
216

(274)
(188)
(6)
(468)
255

(299)
(188)
(6)
(493)
296

(15)
(15)
(22)
(22)
0
(93)
(114)

(15)
(15)
(22)
(22)
0
(116)
(138)

(10)
(1)
(5)
(6)
(4)
(18)
(16)
(60)
(5)
(6)
(2)
(8)
(13)
0
(177)
(191)

(3)
(17)
(20)
(13)
(59)
(53)
(165)
51
(24)
(9)
(32)
19
0
(271)
(253)

(3)
(19)
(22)
(14)
(65)
(58)
(181)
74
(25)
(17)
(42)
32
0
(268)
(236)

(3)
(21)
(24)
(16)
(71)
(63)
(197)
99
(27)
(24)
(51)
48
0
(264)
(216)

(114)

(138)

(191)

(253)

(236)

(216)

-

-

-96%

-38%

-33%

-27%

(15)

(15)

55

213

227

243
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2556 F
2013 F
2,302
1,702

2557 F
2014 F
3,113
2,513

2558 F
2015 F
4,093
3,488

2559 F
2016 F
3,909
3,294

2560 F
2017 F
3,716
3,100

2561 F
2018 F
3,523
2,905

ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน

2,621
1,878
738

3,570
1,971
1,594

4,741
2,064
2,672

4,810
2,157
2,648

4,853
2,250
2,598

4,875
2,343
2,528

กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนผู ้ถือหุ ้นรวม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized
ค่าเสือ
expense)
ิ รวมต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น

(519)
(319)
(633)

(657)
(457)
(762)

(848)
(648)
(985)

(1,100)
(900)
-

(1,337)
(1,137)
-

(1,552)
(1,352)
-

(6)
n/a

(6)
n/a

(69)
n/a

(194)
n/a

(194)
n/a

(194)
n/a

0.5

1.1

1.9

2.1

2.3

2.6

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล เพซวัน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ถาวร สุทธิ

ิ สถาบันการเงินต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
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 เพซทู
เพซทู ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำระยะยำวประเภทอำคำรพักอำศัยระดับ Luxury ภำยใต้แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัล (The Ritz-Carlton) จำนวน 200 ห้อง คิดเป็ น
พืน้ ทีก่ ำรขำยรวม 47,915 ตำรำงเมตร โดยมุง่ เน้นกลุ่มลูกค้ำทีม่ ฐี ำนะทำงกำรเงินระดับสูง
เพซทู
สมมติ ฐานทัวไป
่
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สมมติ ฐานรายได้
วันทีก่ ่อสร้ำงเสร็จ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำระยะยำว

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 2.8 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเติบโตของเงินเฟ้อโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของประเทศไทยใน
ช่วงเวลำ 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2545-2555)
ร้อยละ 20.0

จำนวนห้องให้เช่ำทัง้ หมด

1 ก.ค. 2558
จำนวนห้องทัง้ หมดเป็ นจำนวน 200 ห้อง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้รบั เงินจองและเงินทำสัญญำจำกลูกค้ำ
แล้วจำนวน 72 ห้อง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และจำนวน 91012 ห้อง ณ วันที่ 25 มีนำคมเมษำยน 2556
คงเหลือห้องให้เช่ำจำนวน 128 ห้อง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และจำนวน 99 ห้อง ณ วันที่ 25 เมษำยน
มีนำคม 2556
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
รำยได้จำกกำรให้เช่ำระยะยำว (ต่อ)

จำนวนห้องให้เช่ำต่อปี

จำนวนลูกค้ำทีม่ ำโอน
กรรมสิทธิ ์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
สมมติฐำนเกีย่ วกับประมำณกำรจำนวนห้องให้เช่ำต่อปี อำ้ งอิงตำมผลกำรขำยห้องพักประเภทคอนโดมิเนียม
โครงกำร Saladeang Residences ซึง่ บริหำรโดยผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ดังนี้
ปี ประมาณการ
จานวนห้องที่ให้เช่า
สัดส่วนจานวนห้องที่ให้
เช่า
พ.ศ. 2556 (2013)
28
ร้อยละ 50
พ.ศ. 2557 (2014)
20
ร้อยละ 60
พ.ศ. 2558 (2015)
60
ร้อยละ 90
พ.ศ. 2559 (2016)
10
ร้อยละ 95
พ.ศ. 2560 (2017)
10
ร้อยละ 100
รวม
128
กำรโอนกรรมสิทธิสิ์ ทธิกำรเช่ำระยะยำวจะเริม่ ขึน้ เมื่อกำรก่อสร้ำงได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย (วันที่ 1 ก.ค.
2558) และห้องอยูใ่ นสภำพทีพ่ ร้อมโอน โดยมีสมมติฐำนว่ำร้อยละ 80.0 ของลูกค้ำทีเ่ ช่ำห้องก่อนวันที่ 1
ก.ค. 2558 จะพร้อมโอนกรรมสิทธิและช
์ ำระค่ำเช่ำห้องภำยในปีทห่ี อ้ งสร้ำงเสร็จ (ปี 25552558) ในขณะที่
ร้อยละ 20.0 จะโอนในปีถดั ไป
สำหรับลูกค้ำกลุ่มทีเ่ ช่ำห้องหลังจำกวันทีก่ ่อสร้ำงเสร็จจะดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิภำยในปี
ทเ่ี กิดกำรลงนำม
์
ในสัญญำให้เช่ำระยะยำว
ปี ประมาณการ
จานวนห้องที่โอนกรรมสิ ทธิ์
พ.ศ. 2558 (2015)
144
พ.ศ. 2559 (2016)
46
พ.ศ. 2560 (2017)
10
รวม
200
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
รำยได้จำกกำรให้เช่ำระยะยำว (ต่อ)

รำคำเช่ำต่อตำรำงเมตร

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

-

-

หลักการและเหตุผล
สำหรับปี 2556 รำคำโดยเฉลีย่ 261,241 บำทต่อตำรำงเมตร (อ้ำงอิงจำกรำคำขำยทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่ำง
เดือน ม.ค.-ก.พ. 2556 ซึง่ ลูกค้ำได้วำงเงินจองและทำสัญญำแล้วจำนวน 21 ห้อง ซึง่ มีรำคำเฉลีย่
266,151 บำทต่อตำรำงเมตร ในขณะทีป่ ระมำณกำรขำยห้องของปี 2556 อีกจำนวน 8 ห้อง ใช้
สมมติฐำนรำคำที่ 250,000 บำทต่อตำรำงเมตร)
สำหรับปี 2557 เป็ นต้นไป สมมติฐำนรำคำคงที่ 250,000 บำทต่อตำรำงเมตร อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่
เกิดขึน้ จริง ข้อมูลอุตสำหกรรมและแผนกำรตลำดและกำรกำหนดรำคำโดยผูบ้ ริหำร

สมมติ ฐานต้นทุนสิ นค้า
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
ต้นทุนสินค้ำ

ต้นทุนสินค้ำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
สมมติฐำนด้ำนต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำระยะยำว อ้ำงอิงตำมแผนงำนกำรก่อสร้ำงของ
วิศวกรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกทีบ่ ริษทั ฯได้ว่ำจ้ำงให้ทำกำรประเมินต้นทุนโครงกำร โดยได้ประมำณส่วนเพิม่
ของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (CAPEX) ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เพซทู
2556
2557
2558
ประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน
1,383.3
1,595617.97
1,482.6
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
นอกจำกนี้ ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทแ่ี สดงดังตำรำงข้ำงต้นได้รวมประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน
(Cost Overrun) ซึง่ เป็ นผลมำจำกต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่ำประมำณกำรไว้รอ้ ยละ 7.0 ของต้นทุนรวมกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทงั ้ หมด
ประมำณกำรเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ขำ้ งต้นจะถูกบันทึกลงบัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจนกว่ำกำร
ก่อสร้ำงจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ แล้วจะถูกโอนไปเป็ นสินค้ำคงเหลือ และเมื่อเกิดกำรขำยและกำรโอน
กรรมสิทธิให้
์ ลกู ค้ำแล้ว สินค้ำคงเหลือจะถูกโอนไปเป็ นต้นทุนสินค้ำปรำกฏในงบกำไรขำดทุน
ประมำณกำรต้นทุนสินค้ำคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำกำรให้เช่ำรวม โดยอิงจำกต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ดอกเบีย้ จ่ำยระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และสิทธิกำรเช่ำ ดังรำยละเอียดปรำกฏปรำกฎตำมตำรำงในหน้ำถัดไป

ส่วนที่ 2 หน้ า 193

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
ต้นทุนสินค้ำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ต้นทุนสินค้ำ (ต่อ)
ประเภทสิ นทรัพย์
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง
MEP, Lifts and Escalator Works
งำนออกแบบตกแต่ง และตกแต่งทิวทัศน์
ภำยนอก (Landscape & Others)
ค่ำดำเนินกำรผูร้ บั เหมำ ค่ำสำรองส่วนเพิม่
ของต้นทุน และอื่นๆ*
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
ทีด่ นิ สำหรับอำคำรทีจ่ อดรถ**
ดอกเบีย้ จ่ำย (Capitalized Interest)
รวมทัง้ หมด

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2,141.9
1,,551174.27
5810.7
1,17854.8
54,982.1
1,324.7
222.2
653.0
7,182.0

* ณ 31 ธ.ค. 2555 เพซวันและเพซทูได้ชำระเงินมัดจำสำหรับทีด่ นิ สำหรับอำคำรทีจ่ อดรถแล้ว ส่วนทีเ่ หลือมีกำหนดชำระในปี 2556
ทัง้ นี้ ต้นทุนค่ำทีด่ นิ อำคำรทีจ่ อดรถนี้ได้มกี ำรปนั ส่วนระหว่ำงเพซทูและเพซวันตำมสัดส่วนพืน้ ที่

สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำบริหำรจัดกำรชำระให้ PACE
Corporation
ค่ำสิทธิและภำษีมลู ค่ำเพิม่

มูลค่ำต้นทุนกำรได้มำซึง่ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ เป็ น 1,324.7 ล้ำนบำท ตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำกำรเช่ำ 103 ปี
อ้ำงอิงตำมสัญญำกำรซือ้ ขำยสิทธิเช่ำทีด่ นิ และข้อตกลง/สัญญำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประมำณกำรนี้ได้ปนั ส่วน
สิทธิกำรเช่ำด้วยอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย
โดยเฉลีย่ 36.0 ล้ำนบำท ต่อปี ชำระให้ PACE สำหรับค่ำบริหำรจัดกำรทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีธ่ ุรกิจจะเปิ ด
ให้บริกำรตำมสัญญำ Managed Service Agreement และ จะสิน้ สุดกำรจ่ำยในปี ประมำณกำร 2558
ร้อยละ 5.4 ของประมำณกำรรำยได้รวมต่อปี ตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยเพื่อกำรตลำดส่วนทีพ่ กั
อำศัย (“Residential Marketing License Agreement”)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
ค่ำกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำย
(รวมค่ำคอมมิชชัน)
่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอื่นๆ
ค่ำเสือ่ มรำคำ
สมมติ ฐานต้นทุนทางการเงิ น
เงินทุนหมุนเวียน
เงินสดในมือขัน้ ต่ำ

เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
เงินกูร้ ะยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้
เงินกูร้ ะยะยำวจำกเพซทรี
กำรบันทึกดอกเบีย้ จ่ำย

อัตรำดอกเบีย้ เงินกูเ้ บิกเกิน
บัญชี
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูจ้ ำกผูถ้ อื
หุน้
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูส้ ถำบัน
กำรเงิน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 4.0 ของประมำณกำรมูลค่ำของสัญญำเช่ำระยะยำวทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี อ้ำงอิงตำมข้อมูลทีเ่ กิดขึน้
จริงระหว่ำง ปี 2555
ร้อยละ .0.4 ของประมำณกำรมูลค่ำสัญญำเช่ำระยะยำวทีเ่ กิดขึน้ จริงปี 2555
ค่ำเสือ่ มรำคำของอุปกรณ์คดิ ตำมวิธเี ส้นตรง โดยสินทรัพย์มอี ำยุกำรใช้งำน 5 ปี
สำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็ นจำนวน 3 เดือน โดยอ้ำงอิงจำกค่ำใชจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2555
ในกรณีท่ี จำนวนเงินสดขัน้ ต่ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ประมำณกำรทำงกำรเงินจะตัง้ สมมติฐำนกูเ้ งิน
ส่วนขำดจำกเงินเบิกเกินบัญชี
ร้อยละ 6.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำก
สถำบันกำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MOR
ร้อยละ 7.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกตำมสัญญำกูย้ มื เงิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำก
สถำบันกำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MLR-0.525%
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของสิทธิกำรเช่ำจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำง จะบันทึกเป็ นต้นทุนกำรก่อสร้ำง (ดอกเบีย้ จ่ำยทีบ่ นั ทึกเป็ น
สินทรัพย์)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เพซทู
ลำดับกำรชำระคืนเงินกูย้ มื

สมมติ ฐานอื่น
เงินมัดจำรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
เมื่อมีสภำพคล่องส่วนเกินกว่ำจำนวนเงินสดในมือขัน้ ต่ำ จะชำระคืนเงินกูย้ มื เงินระยะยำวตำมกำหนดกำร
ชำระคืนเงินทีต่ กลงเป็ นลำดับแรก ถัดมำเป็ นกำรชำระคืนเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินและเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้ ตำมลำดับ โดยประมำณกำรระดับเงินสดในมือขัน้ ต่ำอ้ำงอิงกับ
ควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับ 3 เดือน

 เงินจองคิดเป็ นจำนวนเงิน 500,000 บำท/ห้อง
 เงินมัดจำคิดเป็ นร้อยละ 15.0 ของมูลค่ำเช่ำเมื่อลูกค้ำทำสัญญำเช่ำระยะยำว
 เงินดำวน์คดิ เป็ นร้อยละ 20.0 ของมูลค่ำกำรขำยให้เช่ำโดยทยอยผ่อนชำระ 36 เดือน ทัง้ นี้ จำนวนงวด
ผ่อนชำระอำจน้อยกว่ำ 36 เดือนได้ หำกกำหนดกำรโอนกรรมสิทธิเกิ
์ ดขึน้ ก่อน
 ลูกค้ำชำระเงินทีเ่ หลือ (ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำห้องตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกับจำนวนเงินทีช่ ำระมำแล้ว
ทัง้ หมด) เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประมาณการทางการเงิ น เพซทู

(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน เพซทู
รายได ้
รายได ้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้ PACE
ค่าสิทธิพน
ื้ ฐาน (Base royalty fee)
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
รายได ้อืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภาษี เงินได ้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ

อ ัตรำกำไรสุทธิ
่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำยสินทร ัพย์
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ
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2556 F
2013 F

2557 F
2014 F

2558 F
2015 F

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

-

-

8,504
8,504

2,793
2,793

667
667

-

-

-

(5,075)
(5,075)
3,429

(1,667)
(1,667)
1,126

(398)
(398)
269

-

(1)
(36)
(113)
(8)
(158)
(158)
(158)
0
(77)
(235)
(235)

(1)
(36)
(79)
(5)
(120)
(120)
(120)
0
(92)
(213)
(213)

(1)
(18)
(455)
(216)
(16)
(705)
2,724
2,724
0
(44)
2,680
(357)
2,323

(1)
(149)
(27)
(3)
(179)
947
947
3
950
(190)
760

(1)
(36)
(27)
(3)
(66)
204
204
21
225
(45)
180

(1)
(1)
(1)
(1)
26
25
(5)
20

-

-

27%

27%

27%

-

(122)

(95)

2,780

948

204

-
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล เพซทู
สินทรัพย์รวม
สินค ้าคงเหลือ
ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนผู ้ถือหุ ้นรวม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized expense)
ค่าเสือ
ิ รวมต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สถาบันการเงินต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
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2556 F
2013 F
4,109
-

2557 F
2014 F
5,820
-

2558 F
2015 F
2,653
2,065

2559 F
2016 F
3,414
398

2560 F
2017 F
3,594
-

2561 F
2018 F
3,614
-

5,291
2,142
895

7,214
2,247
2,246

1,725
898
2

1,725
898
2

1,725
898
2

1,725
898
2

(1,381)
(1,181)
(1,383)
(36)

(1,594)
(1,394)
(1,618)
(26)

729
929
(1,483)
(56)

1,489
1,689
(1)

1,669
1,869
(1)

1,689
1,889
(1)

n/a
3.3

n/a
5.8

1.9
0.5

1.0
0.3

0.9
0.3

0.9
0.3
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

 เพซทรี
เพซทรี ดำเนินธุรกิจบริหำรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำภำยใต้โครงกำร Cube, โครงกำร Hill, และโครงกำร Sky โดยมีจำนวนพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 9,826 ตำรำงเมตร พืน้ ทีภ่ ำยใต้
โครงกำร Sky จะใช้เป็ นจุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ดุ ของ กทม. (Observation Deck) โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติ
เพซทรี
สมมติ ฐานทัวไป
่
อัตรำเงินเฟ้อ

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 2.8 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเติบโตของเงินเฟ้อโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของประเทศไทยในช่วงเวลำ 10
ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2545-2555)
ร้อยละ 20.0

อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สมมติ ฐานรายได้
วันทีเ่ ริม่ รับรูร้ ำยได้

วันที่เริ่มรับรูร้ ายได้
โปรเจค Cube
ก.ย. 2556 (2013)
รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ ที่

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ

โปรเจค Hill
ก.ค. 2558 (2015)

โปรเจค Sky
ม.ค. 2559 (2016)

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวมทัง้ หมด 8,115 ตำรำงเมตร (ไม่รวมพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เป็นจุดชมวิว) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง
พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)
โปรเจค Cube
5,253
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โปรเจค Hill
2,434

โปรเจค Sky
428
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เพซทรี
รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ ที่ (ต่อ)

อัตรำกำรใช้พน้ื ทีโ่ ดย
เฉลีย่ ต่อปี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
สมมติฐำนอัตรำกำรใช้พน้ื ทีโ่ ดยเฉลีย่ อ้ำงอิงจำกค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรม รำยงำนผลกำรศึกษำของผูเ้ ชีย่ วชำญ
ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ และแผนกำรบริหำรงำนซึง่ จัดทำโดยเครือ Marriott Husband Retail Consulting ดังนี้
อัตราการใช้พนื้ ที่โดยเฉลี่ยต่อปี
ปี ประมาณการ
โปรเจค Cube
พ.ศ. 2556 (2013)
ร้อยละ 90
พ.ศ. 2557 (2014)
ร้อยละ 95
พ.ศ. 2558 (2015)
ร้อยละ 95
พ.ศ. 2559 (2016) เป็ น
ร้อยละ 95
ต้นไป

โปรเจค Hill
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

โปรเจค Sky

ร้อยละ 100

ค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ ต่อตำรำง สมมติฐำนค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ ต่อคืนอ้ำงอิงจำกค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรมในช่วงปี 2555 และปรับขึน้ ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
เมตรต่อปี
ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั เพซทรี ได้รบั หนังสือแจ้งควำมจำนงขอเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อให้บริกำรร้ำนอำหำร VOGUE Bar และ
Robuchon Bangkok ในอัตรำ 2,500 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยเริ่มต้นต่อตารางเมตรต่อเดือน
โปรเจค Cube
โปรเจค Hill
2,500
2,500
รำยได้ค่ำขึน้ ชมจุดชมวิว

จำนวนผูเ้ ข้ำชม

โปรเจค Sky
5,000

คงที่ 3500,000 คนต่อปี อ้ำงอิงตำมสัดส่วนของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ำนวนผูเ้ ข้ำชมสถำนทีจ่ ุดชมวิวทีป่ ระเทศมำเลเซีย
ซึง่ แสดงจำนวนผูเ้ ข้ำชมต่ำทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในย่ำนเอเชีย (สิงคโปร์, มำเลเซีย, จีน และ ญีป่ นุ่ )
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เพซทรี
รำยได้ค่ำขึน้ ชมจุดชมวิว (ต่อ)

รำคำเข้ำชมต่อครัง้

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
500 บำทต่อครัง้ ปรับขึน้ ตำมอัตรำเงินเฟ้อ โดยอัตรำค่ำเข้ำชมอิงตำมค่ำเฉลีย่ รำคำตลำดเพื่อขึน้ ชมวิวของแต่ละ
ประเทศในย่ำนเอเชีย (สิงคโปร์, มำเลเซีย, จีน และ ญีป่ นุ่ )
อาคาร
Marina Bay Sands (สิงคโปร์)
Mori Tower (ญี่ปนุ่ )
Petronas Towers (มำเลเซีย)
Shanghai WFC (จีน)
รวม
ประมำณกำรผูเ้ ข้ำชมจุดชมวิวสกำย
(ไทย)

จานวนผู้เข้าชมจุดชมวิ ว
(ล้านคน)
1.2 (11.5%)
1.5 (24.2%)
0.5 (2.0%)
3.0 (5.2%)
6.2 (6.3%)
0.3 (1.6%)

จานวนนักท่องเที่ยวในปี 2554
ของแต่ละประเทศ (ล้านคน)
10.4
6.2
24.7
57.6
98.9
19.1

หมำยเหตุ
ก) แหล่งข้อมูล: Wikipedia
ข) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนของจำนวนผูเ้ ข้ำชมจุดชมวิวเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเทีย่ วในปี 2554 ของแต่ละประเทศ

รำคำเข้ำชมต่อครัง้ สุทธิ
จำกค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
บริษทั ท่องเทีย่ ว

อัตรำค่ำเข้ำชมหลังหักค่ำใช้จ่ำยสำหรับบริษทั ท่องเทีย่ วร้อยละ 25 คิดเป็ น 375 บำทต่อครัง้ ปรับขึน้ ตำมอัตรำเงิน
เฟ้อ
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เพซทรี
สมมติ ฐานต้นทุนการบริการ
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและสิทธิกำร
เช่ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำและตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์
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หลักการและเหตุผล
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและ
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำและตัด
จำหน่ำยสินทรัพย์

สมมติฐำนด้ำนต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำในศูนย์กำรค้ำและบริกำรจุดชมวิว
อ้ำงอิงตำมแผนงำนกำรก่อสร้ำงของวิศวกรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกทีบ่ ริษทั ฯได้ว่ำจ้ำงให้ทำกำรประเมินต้นทุน
โครงกำร โดยได้ประมำณส่วนเพิม่ ของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เพซทรี
2556
2557
2558
ประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน
761.1
212.1
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ประมำณกำรเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ขำ้ งต้นจะถูกบันทึกลงบัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ก่อนทีจ่ ะถูกโอนไปเป็ นสินทรัพย์ถำวรและมีกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำตำมสมมติฐำนอำยุกำรใช้
ซึง่ ปรำกฏตำมตำรำงด้ำนล่ำง
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เพซทรี
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและสิทธิกำร
เช่ำ ค่ำเสือ่ มรำคำและตัด
จำหน่ำยสินทรัพย์ (ต่อ)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและค่ำ
เสือ่ มรำคำ (ต่อ)

สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำบริหำรจัดกำรชำระให้ PACE
Corporation (Management fee)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ต้นทุนสิ นทรัพย์
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง
MEP, Lifts and Escalator Works
งำนออกแบบตกแต่งภำยใน และตกแต่ง
ทิวทัศน์ภำยนอก (Landscape & Others)

รวม
551.5
473445.45
117.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อายุการใช้งาน (ปี )
50-98
20
53 ปี สำหรับงำนออกแบบ
และ 5 ปี สำหรับงำนตกแต่ง
ทิวทัศน์ภำยนอก5

ค่ำดำเนินกำรผูร้ บั เหมำ ค่ำสำรองส่วนเพิม่
156.3
53
ของต้นทุน และอื่นๆ*
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง
1,270.5
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
315.5
103
ดอกเบีย้ จ่ำย
143.5
รวมทัง้ หมด
1,729.5
นอกจำกนี้ ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทแ่ี สดงดังตำรำงข้ำงต้นได้รวมประมำณกำรส่วนเพิม่ ของต้นทุน (Cost
Overrun) ซึง่ เป็ นผลมำจำกต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่ำประมำณกำรไว้รอ้ ยละ 7.0 ของต้นทุนรวมกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ทงั ้ หมด
มูลค่ำต้นทุนกำรได้มำซึง่ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ เป็ น 315.5 ล้ำนบำท ตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำกำรเช่ำ 103 ปี อ้ำงอิง
ั วนสิทธิกำรเช่ำ
ตำมสัญญำกำรซือ้ ขำยสิทธิเช่ำทีด่ นิ และข้อตกลง/สัญญำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประมำณกำรนี้ได้ปนส่
ด้วยกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย
8.6 ล้ำนบำทต่อปี ชำระให้ PACE สำหรับค่ำบริหำรจัดกำรทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีธ่ ุรกิจจะเปิ ดให้บริกำรตำมสัญญำ
Managed Service Agreement และ จะสิน้ สุดกำรจ่ำยในปี ประมำณกำร 2558
ร้อยละ 25.0 ของรำยได้รวม
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เพซทรี
สมมติ ฐานต้นทุนทางการเงิ น
เงินทุนหมุนเวียน

เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
เงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
เงินกูร้ ะยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้
กำรบันทึกดอกเบีย้ จ่ำย

ลำดับกำรชำระคืนเงินกูย้ มื

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

หลักการและเหตุผล
เงินสดในมือขัน้ ต่ำ

สำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็ นจำนวน 3 เดือน โดยอ้ำงอิงจำกค่ำใชจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2555 ใน
กรณีท่ี จำนวนเงินสดขัน้ ต่ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ประมำณกำรทำงกำรเงินจะตัง้ สมมติฐำนกูเ้ งินส่วนขำด
จำกเงินเบิกเกินบัญชี
ควำมสำมำรถในกำรเรียก 14 วัน
ชำระเงินจำกลูกหนี้
กำหนดกำรชำระเงินให้ 30 วัน
เจ้ำหนี้
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
ร้อยละ 6.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำกสถำบัน
เบิกเกินบัญชี
กำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MLR-0.5%OR
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
ร้อยละ 6.75 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อเงินกูร้ ะยะยำวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอจำกสถำบัน
สถำบันกำรเงิน
กำรเงินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 ในอัตรำ MLR-0.525%
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูจ้ ำกผู้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกตำมสัญญำกูย้ มื เงิน
ถือหุน้
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของสิทธิกำรเช่ำจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
 ดอกเบีย้ จ่ำยในส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำง จะบันทึกเป็ นต้นทุนกำรก่อสร้ำง (ดอกเบีย้ จ่ำยทีบ่ นั ทึกเป็ น
สินทรัพย์)
เมื่อมีสภำพคล่องส่วนเกินกว่ำจำนวนเงินสดในมือขัน้ ต่ำ จะชำระคืนเงินกูย้ มื เงินระยะยำวตำมกำหนดกำรชำระคืน
เงินทีต่ กลงเป็ นลำดับแรก ถัดมำเป็ นกำรชำระคืนเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและเงิน
กูย้ มื ระยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้ ตำมลำดับ
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประมาณการทางการเงิ น เพซทรี
2556 F

2557 F

2558 F

2559 F

2560 F

2561 F

2013 F

2014 F

2015 F

2016 F

2017 F

2018 F

47
47

154
154

191
191

113
259
372

116
267
382

119
274
393

(17)
(1)
(18)
29

(30)
(2)
(31)
123

(35)
(2)
(37)
154

(49)
(3)
(52)
320

(49)
(3)
(52)
330

(46)
(3)
(49)
344

(9)
(12)
(20)
9
9

(9)
(38)
(47)
76
76

(9)
(48)
(56)
98
98

(0)
(93)
(93)
227
227

(96)
(96)
235
235

(98)
(98)
246
246

ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี

21
(86)
(57)

21
(122)
(26)

15
(126)
(13)

9
(124)
112

9
(111)
133

9
(97)
158

ภาษี เงินได ้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ

(57)

(26)

(13)

112

(17)
116

(32)
127

-120%

-17%

-7%

38%

34%

38%

27

107

135

279

287

295

(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน เพซทรี
รายได ้
รายได ้บริการจุดชมวิว
รายได ้ค่าเช่าและบริการ
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้ PACE
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
รายได ้อืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี

อ ัตรำกำไรสุทธิ
่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำยสินทร ัพย์
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

2556 F
2013 F
2,017
1,460

2557 F
2014 F
2,219
1,658

2558 F
2015 F
2,016
1,633

2559 F
2016 F
1,971
1,581

2560 F
2017 F
1,919
1,530

2561 F
2018 F
1,871
1,481

ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน

2,198
725
1,466

2,426
758
1,660

2,236
792
1,436

2,079
825
1,245

1,911
859
1,044

1,736
892
835

กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนผู ้ถือหุ ้นรวม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized expense)
ค่าเสือ

(281)
(181)
(761)
(18)

(307)
(207)
(212)
(31)

(320)
(220)
(37)

(208)
(108)
(52)

(91)
9
(52)

35
135
(49)

n/a
2.7

n/a
3.0

n/a
2.5

n/a
1.7

0
1.2

0
0.8

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล เพซทรี
สินทรัพย์รวม
Investment property (รวมงานระหว่างก่อสร ้าง)

ิ รวมต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สถาบันการเงินต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
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 พีอาร์อี (Holding Company)
เนื่องจำก พีอำร์อี เป็ น Holding Company แหล่งทีม่ ำของรำยได้จงึ ขึน้ กับอยู่กบั ผลกำรดำเนินงำนของ Operating company 3 บริษทั ได้แก่ เพซวัน เพซทู และ เพซทรี ซึง่
สมมติฐำนทำงกำรเงินหลักของ 3 บริษทั ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ดังนัน้ พีอำร์อี จะมีแต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงิน
ประมาณการงบการเงิ นรวม
ประมำณกำรทำงกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมวิธกี ำรจัดทำงบกำรเงินแบบสัดส่วน (Proportionate Consolidation) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย
งบกำรเงินรวมตำมวิธสี ดั ส่วนได้จดั ทำตำมวิธสี ดั ส่วนของส่วนแบ่งรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์ หนี้สนิ และกระแสเงินสดรำยกำรต่อรำยกำรในงบกำรเงินของ พีอำร์อี ซีง่ เป็ นกิจกำร
ร่วมค้ำตำมส่วนได้เสียทีเ่ ป็ นสิทธิโดยตรงของบริษทั ซึง่ เท่ำกับร้อยละ 50 และได้มกี ำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันซึง่ ได้แก่ รำยกำรทีเ่ พซทรีให้เงินกูย้ มื แก่เพซวันและเพซทูรวมถึงดอกเบีย้
ทีเ่ กิดจำกเงินกูย้ มื ดังกล่ำว และกำรปรับปรุงรำยกำรทีเ่ กิดจำกกำรปรับสัดส่วนกำรปนั ส่วนต้นทุนออกจำกประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
Pace Real Estate Co., Ltd.
สมมติ ฐานทัวไป
่
อัตรำเงินเฟ้อ

หลักการและเหตุผล
ร้อยละ 2.8 ต่อปี อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเติบโตของเงินเฟ้อโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของประเทศไทยในช่วงเวลำ
10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2545-2555)
ร้อยละ 20.0

อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
0.3 2 ล้ำนบำท ปรับขึน้ ตำมอัตรำเงินเฟ้อ
สมมติ ฐานต้นทุนทางการเงิ น
เงินกูร้ ะยะยำวจำกผูถ้ อื หุน้
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูจ้ ำกผูถ้ อื ร้อยละ 7.5 ต่อปี อ้ำงอิงจำกตำมสัญญำกูย้ มื เงิน
หุน้
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ประมาณการทางการเงิ น พีอาร์อี
(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม) พีอาร์อ ี
รายได ้
รายได ้จากการให ้บริการโรงแรม
รายได ้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
รายได ้ค่าเช่าและบริการ
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนการให ้บริการโรงแรม
ต ้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
ต ้นทุนบริการพืน
้ ทีใ่ ห ้เช่าและจุดชมวิว
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้ PACE
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้กลุม
่ Marriot
ค่าสิทธิพน
ื้ ฐาน (Base royalty fee)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมบารุงสินทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ค่าสิทธิ (Incentive royalty fee)
รายจ่ายลงทุนสาหรับเฟอร์นเิ จอร์ตด
ิ ตรึงและอุปกรณ์
รวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายอืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภาษี เงินได ้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำยสินทร ัพย์
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ
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2556 F
2013 F

2557 F
2014 F

2558 F
2015 F

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

24
24

77
77

99
4,252
95
4,447

330
1,397
186
1,913

362
334
191
886

395
196
591

(3)
(9)
(12)
11

(3)
(16)
(19)
58

(72)
(2,537)
(18)
(2,628)
1,819

(222)
(833)
(26)
(1,082)
831

(234)
(199)
(26)
(459)
427

(247)
(24)
(271)
320

(0)
(30)
(57)
(10)
(97)
(85)
(85)
0
(127)
(212)

(0)
(30)
(39)
(22)
(92)
(33)
(33)
0
(164)
(197)

(0)
(18)
(0)
(230)
(3)
(2)
(117)
(40)
(411)
1,408
(3)
(1)
(4)
1,404
0
(175)
1,229

(0)
(0)
(1)
(83)
(10)
(7)
(43)
(74)
(219)
612
(12)
(4)
(16)
596
2
(202)
396

(0)
(1)
(27)
(11)
(7)
(46)
(78)
(171)
256
(13)
(8)
(21)
235
11
(194)
52

(0)
(2)
(10)
(12)
(8)
(36)
(81)
(148)
172
(13)
(12)
(25)
147
13
(185)
(25)

(212)

(197)

(178)
1,051

(95)
301

(31)
21

(18)
(44)

(55)

(2)

1,485

720

359

268
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(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล พีอาร์อ ี
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized expense)
ค่าเสือ
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2556 F
2013 F
3,775

2557 F
2014 F
5,136

2558 F
2015 F
4,032

2559 F
2016 F
4,297

2560 F
2017 F
4,265

2561 F
2018 F
4,154

4,703
2,584
1,388

6,262
2,709
2,588

4,107
2,106
1,980

4,072
2,179
1,866

4,018
2,251
1,740

3,951
2,323
1,600

(1,389)
(30)

(1,296)
(32)

(1,234)
(81)

(123)

(123)

(122)

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

 บริษทั ฯ
กำรจัดทำประมำณกำรงบกำรเงินรวมแบบสัดส่วน (Proportionate Consolidation)
ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมวิธกี ำรจัดทำงบกำรเงินแบบสัดส่วน (Proportionate Consolidation) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเพื่อสะท้อน
ผลกำรดำเนินงำนเฉพำะโครงกำรมหำนครทีด่ ำเนินกำรโดยเพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี เท่ำนัน้ ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้มไิ ด้รวมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรอื่นๆ
ได้แก่ โครงกำรไฟคัส เลน โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส โครงกำรหัวหิน โครงกำรหลังสวน และโครงกำรในอนำคตอื่นๆ ทัง้ นี้ ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้ตงั ้ อยู่บนสมมติฐำน
สัดส่วนควำมเป็ นเจ้ำของโดย บริษทั ฯ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 50 เท่ำกับสัดส่วนกำรถือหุน้ ณ ปจั จุบนั
งบกำรเงินรวมตำมวิธสี ดั ส่วนได้จดั ทำตำมวิธสี ดั ส่วนของส่วนแบ่งรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์ หนี้สนิ และกระแสเงินสดรำยกำรต่อรำยกำร และได้มกี ำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังต่อไปนี้ออกจำกประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
1. ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรทีบ่ ริษทั ฯได้ให้บริกำรแก่เพซวัน เพซทู และเพซทรี
2. รำยกำรทีบ่ ริษทั ฯให้เงินกูย้ มื แก่เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี รวมถึงดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจำกเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
3. เงินลงทุนในเพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประมาณการทางการเงิ น บริษทั ฯ แบบสัดส่วน (Propotionate Consolidation)
(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม JV 50%) PACE
รายได ้
รายได ้จากการให ้บริการโรงแรม
รายได ้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
รายได ้บริการจุดชมวิว
รายได ้ค่าเช่าและบริการ
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนการให ้บริการโรงแรม
ต ้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
ต ้นทุนบริการพืน
้ ทีใ่ ห ้เช่าและจุดชมวิว
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้กลุม
่ Marriot
ค่าสิทธิพน
ื้ ฐาน (Base royalty fee)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมบารุงสินทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ค่าสิทธิ (Incentive royalty fee)
รายจ่ายลงทุนสาหรับเฟอร์นเิ จอร์ตด
ิ ตรึงและอุปกรณ์
รายได ้อืน
่
รวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายอืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภาษี เงินได ้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำยสินทร ัพย์
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ
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2556 F
2013 F

2557 F
2014 F

2558 F
2015 F

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

24
24

77
77

99
4,252
95
4,447

330
1,397
56
130
1,913

362
334
58
133
886

395
59
137
591

(3)
(9)
(12)
11

(3)
(16)
(19)
58

(72)
(2,537)
(18)
(2,628)
1,819

(222)
(833)
(26)
(1,082)
831

(234)
(199)
(26)
(459)
427

(247)
(24)
(271)
320

(0)
(57)
(10)
(67)
(55)
30
30
(25)

(0)
(39)
(22)
(62)
(3)
30
30
27

(0)
(0)
(230)
(3)
(2)
(117)
(40)
(392)
1,427
(3)
(1)
18
14
1,441

(0)
(1)
(83)
(10)
(7)
(43)
(74)
(219)
612
(12)
(4)
0
(16)
596

(0)
(1)
(27)
(11)
(7)
(46)
(78)
(171)
256
(13)
(8)
(21)
235

(0)
(2)
(10)
(12)
(8)
(36)
(81)
(148)
172
(13)
(12)
(25)
147

63
(102)
(65)

63
(148)
(59)

49
(156)
1,334

38
(166)
468

47
(158)
124

49
(149)
47

(37)
(102)

(37)
(96)

(206)
1,129

(109)
359

(45)
79

(33)
14

5

58

1,522

720

359

268

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล (งบการเงินรวม JV 50%) PACE
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนผู ้ถือหุ ้นรวม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized expense)
ค่าเสือ
ิ รวมต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สถาบันการเงินต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น

2556 F
2013 F
4,705

2557 F
2014 F
6,121

2558 F
2015 F
5,550

3,959
1,608
1,428

5,433
1,648
2,628

3,688
1,455
2,020

38
745
(1,389)

(20)
688
(1,296)

(30)
5.3
1.0

(32)
7.9
1.6

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

5,855

5,831

5,729

3,604

3,501

3,385

1,478

1,502

1,525

1,906

1,780

1,640

1,155
1,863
(1,234)

1,544
2,252

1,623
2,330

1,637
2,345

-

-

-

(81)
2.0
0.7

(123)
1.6
0.6

(123)
1.5
0.5

(122)
1.4
0.5

หมำยเหตุ
ประมำณกำรนี้ได้มกี ำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำของ ก) อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง และ ข) อำคำรทีจ่ อดรถและสิง่ ปลูกสร้ำง ตำมอำยุกำรใช้งำนซึง่ อ้ำงอิงตำมโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมเป็ นเวลำ
98 ปี และ 50 ปี ตำมลำดับ หำกตัดค่ำเสือ่ มรำคำของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวทีร่ ะยะเวลำ 30 ปี บริษทั จะมีค่ำเสือ่ มรำคำเพิม่ ขึน้ จำนวน 1.6 ล้ำนบำทในปี 2556, จำนวน 2.7 ล้ำนบำทในปี
2557, จำนวน 6.4 ล้ำนบำทในปี 2558, จำนวน 14.3 ล้ำนบำทในปี 2559, จำนวน 14.3 ล้ำนบำทในปี 2560 และจำนวน 14.3 ล้ำนบำทในปี 2561ในช่วงปี 2556-2561 รวมเป็ น
จำนวน 53.7 ล้ำนบำท
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประมาณการทางการเงิ น บริษทั ฯ (Full Consolidation)
กำรจัดทำประมำณกำรงบกำรเงินรวม (Full Consolidation)
ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมวิธกี ำรจัดทำงบกำรเงินแบบ Full Consolidation ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินงำน
เฉพำะโครงกำรมหำนครทีด่ ำเนินกำรโดยเพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี เท่ำนัน้ ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้มไิ ด้รวมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรอื่นๆ ได้แก่ โครงกำรไฟคัส
เลน โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส โครงกำรหัวหิน โครงกำรหลังสวน และโครงกำรในอนำคตอื่นๆ ทัง้ นี้ ประมำณกำรงบกำรเงินรวมนี้ตงั ้ อยู่บนสมมติฐำนสัดส่วนควำมเป็ น
เจ้ำของโดย บริษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 68 ซึง่ เป็ นผลจำกควำมตัง้ ใจของผูบ้ ริหำรทีจ่ ะเข้ำซือ้ หุน้ เพิม่ ในสัดส่วนร้อยละ 9 ของ เพซวัน เพซทู เพซทรี และใน
สัดส่วนร้อยละ 18 ของ พีอำร์อี โดยผลของควำมสำเร็จของกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในโครงกำรมหำนครรวมร้อยละ 68
ส่วนต่ำงระหว่ำง ก) รำคำทีเ่ ข้ำทำรำยกำรข้ำงต้นทีห่ กั มูลค่ำสิทธิเรียกร้องในเงินกู้และดอกเบี้ยค้ำงชำระแ ล้ว และ ข) มูลค่ำตำมบัญชีของเพซวัน เพซทู และเพซทรี และพีอำร์อี
สำหรับสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีไ่ ด้มำใหม่ จะบันทึกเป็ นค่ำควำมนิยม โดยกำรปนั ส่วนค่ำควำมนิยมจะอิงตำมสัดส่วนของมูลค่ำยุตธิ รรมของเพซวัน เพซทู และเพซทรี เมื่อเทียบกับมูลค่ำ
ยุตธิ รรมรวมของทัง้ 3 บริษทั ดังกล่ำว ทัง้ นี้ ค่ำควำมนิยมจะถูกตัดจำหน่ำยตำมประมำณกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์
งบกำรเงินรวมตำมวิธนี ้ไี ด้รวมรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์ หนี้สนิ และกระแสเงินสดรำยกำรต่อรำยกำร และได้มกี ำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันดังต่อไปนี้ออกจำกประมำณกำรงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว
1. ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรทีบ่ ริษทั ฯได้ให้บริกำรแก่เพซวัน เพซทู และเพซทรี
2. รำยกำรทีบ่ ริษทั ฯให้เงินกูย้ มื แก่เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี รวมถึงดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจำกเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
3. เงินลงทุนในเพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประมาณการทางการเงิ น บริษทั ฯ แบบ Full Consolidation
(หน่วย: ล ้านบาท)

งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม 68%) PACE
รายได ้
รายได ้จากการให ้บริการโรงแรม
รายได ้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
รายได ้บริการจุดชมวิว
รายได ้ค่าเช่าและบริการ
รายได ้รวม
ต ้นทุนขายสินค ้าและหรือต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนการให ้บริการโรงแรม
ต ้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นเิ จอร์
ต ้นทุนบริการพืน
้ ทีใ่ ห ้เช่าและจุดชมวิว
รวมต ้นทุน
กำไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมบริหารชาระให ้กลุม
่ Marriot
ค่าสิทธิพน
ื้ ฐาน (Base royalty fee)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมบารุงสินทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช ้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ค่าสิทธิ (Incentive royalty fee)
รายจ่ายลงทุนสาหรับเฟอร์นเิ จอร์ตด
ิ ตรึงและอุปกรณ์
รวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายอืน
่
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภาษีเงินได ้
กำไร(ขำดทุน) ก่อนรำยกำรโอนปิ ดบ ัญชีสว่ นตำ่ กว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวก ัน
โอนปิ ดบัญชีสว่ นตา่ กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้การควบคุมเดียวกัน
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
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2556 F
2013 F

2557 F
2014 F

2558 F
2015 F

2559 F
2016 F

2560 F
2017 F

2561 F
2018 F

47
47

154
154

198
8,504
191
8,893

661
2,793
113
259
3,826

723
667
116
267
1,773

790
119
274
1,183

(6)
(19)
(25)
22

(6)
(32)
(39)
115

(144)
(5,289)
(38)
(5,471)
3,422

(445)
(1,737)
(54)
(2,236)
1,590

(468)
(415)
(54)
(937)
836

(493)
(51)
(544)
639

(1)
(113)
(20)
(134)
(111)
(111)
1
(214)
(325)
(30)
(355)

(1)
(79)
(44)
(123)
(8)
(8)
0
(304)
(312)
(29)
(341)

(1)
(1)
(460)
(6)
(4)
(234)
(80)
(785)
2,638
(6)
(2)
(8)
2,630
0
(269)
2,361
(389)
1,972

(1)
(3)
(167)
(20)
(13)
(86)
(149)
(438)
1,153
(24)
(9)
(32)
1,120
3
(320)
804
(207)
597

(1)
(3)
(55)
(22)
(14)
(92)
(156)
(342)
494
(25)
(17)
(42)
452
21
(306)
167
(78)
89

(1)
(3)
(21)
(24)
(16)
(71)
(162)
(296)
342
(27)
(24)
(51)
292
26
(291)
27
(53)
(26)

(754)
(1,109)

(341)

1,972

597

89

(26)
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

MINORITY INTEREST Loss/(Gain)
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนใหญ่
่ มรำคำและค่ำต ัดจำหน่ำยสินทร ัพย์
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการทีส
่ าคัญในงบดุล (งบการเงินรวม 68%) PACE
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น
เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นและดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนผู ้ถือหุ ้นรวม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ (ไม่รวม Capitalized expense)
ค่าเสือ
ิ รวมต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สถาบันการเงินต่อทุน (D/E ratio)
อัตราส่วนหนีส
้ น
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160
(949)

156
(185)

(653)
1,319

(193)
404

(13)
75

28
2

(51)

56

2,792

1,369

700

537

2556 F
2013 F
8,158

2557 F
2014 F
10,872

2558 F
2015 F
8,467

2559 F
2016 F
8,967

2560 F
2017 F
8,886

2561 F
2018 F
8,663

8,204
2,684
2,816

11,207
2,764
5,215

6,766
2,379
4,000

6,628
2,425
3,772

6,458
2,471
3,519

6,260
2,517
3,240

(748)
713
(2,777)
(61)

(881)
580
(2,592)
(64)

502
1,963
(2,468)
(163)

947
2,409
(249)

1,023
2,484
(249)

1,025
2,486
(245)

11.5
1.6

19.3
2.5

3.4
1.0

2.8
0.9

2.6
0.8

2.5
0.7

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

การวิ เคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานหลักที่มีผลกระทบต่อประมาณการทางการเงิ น
ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงสมมติฐำนหลักทีค่ ำดว่ำจะมีผลกระทบต่อประมำณกำรทำงกำรเงินในส่วนนี้ได้จดั ทำขึน้ เพื่อให้นกั ลงทุนใช้ประกอบกำรวิเครำะห์เพิม่ เติม ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้
สมมติ ฐานที่เปลี่ยนแปลง
เพซวัน
อัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉลีย่ ต่อปี

การเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบ

ลดลงร้อยละ 5

กำรลดลงของอัตรำกำรเข้ำพักโรงแรมจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 5 ต่อปี (แสดงตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง) ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วง
ระยะเวลำประมำณกำรปี 2556-2661 ลดลงโดยประมำณร้อยละ 5
ปี ประมาณการ
อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อปี อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อปี
Base Case
ลดลงร้อยละ 5 จาก Base Case
พ.ศ. 2558 (2015)
ร้อยละ 60.0
ร้อยละ 55.0
พ.ศ. 2559 (2016)
ร้อยละ 64.3
ร้อยละ 59.3
พ.ศ. 2560 (2017)
ร้อยละ 68.7
ร้อยละ 63.7
พ.ศ. 2561 (2018) เป็ นต้นไป
ร้อยละ 73.0
ร้อยละ 68.0

ค่ำห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืน

ลดลงร้อยละ 5

รำยได้อำหำรและเครื่องดืม่

ลดลงเหลือร้อยละ 100 ของ
ประมำณกำรรำยได้หอ้ งพัก

กำรลดลงของค่ำห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืนจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 5 ต่อปี ส่งผลกระทบต่อ
กำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณปี 2556-2661
กำรลดลงโดยประมำณร้อยละ 4
กำรลดลงของประมำณกำรรำยได้อำหำรและเครื่องดื่มจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ130 เป็ นร้อย
ละ 100 ของประมำณกำรรำยได้หอ้ งพัก ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง
โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณปี 2556-2661กำรลดลงโดยประมำณร้อยละ 4
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สมมติ ฐานที่เปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรเข้ำพักและค่ำห้องพักโดย
เฉลีย่ ต่อคืน

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

การเปลี่ยนแปลง
ลดลงอย่ำงละร้อยละ 5

ผลกระทบ
กำรลดลงของอัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉลีย่ และค่ำห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืนจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case
ร้อยละ 5 ต่อปี ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลงโดยกำไรสุทธิรวมในช่วง
ระยะเวลำประมำณกำรปี 2556-2661ลดลงโดยประมำณร้อยละ 9

เพซทู
รำคำให้เช่ำระยะยำวต่อตำรำงเมตร

ลดลงร้อยละ 5

กำรลดลงของรำคำให้เช่ำระยะยำวต่อตำรำงเมตรจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 5 ส่งผลกระทบ
ต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณกำรปี
2556-2661 ลดลงโดยประมำณร้อยละ 9

ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง

นำนขึน้ 1 ปี

สัดส่วนควำมสำเร็จในกำรขำยหมด

กำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงนำนขึน้ 1 ปี ส่งผลกระทบให้ตน้ ทุนกำรก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ กำรโอนกรรมสิทธิใน
์
สินทรัพย์ให้ลกู ค้ำช้ำลง และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณ
กำรปี 2556-2661 ลดลงโดยประมำณร้อยละ 10
จำนวนทีข่ ำยได้กระจุกตัวอยู่ หำกจำนวนห้องทีข่ ำยได้กระจุกตัวอยูใ่ นปี ทำ้ ยๆ ส่งผลให้กำรโอนกรรมสิทธิและกำรรั
บรูร้ ำยได้ของบริษทั ช้ำ
์
ในช่วงปี ทำ้ ยๆ
ลง ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณกำรปี 25562661ลดลงโดยรวมประมำณร้อยละ 3

เพซทรี
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีโ่ ดยเฉลีย่ ต่อปี

ลดลงร้อยละ 10

ค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร

ลดลงร้อยละ 10

กำรลดลงของอัตรำกำรใช้พน้ื ทีจ่ ำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลกระทบต่อกำรลดลง
ของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณกำรปี 2556-2661ลดลง
โดยประมำณร้อยละ 33
กำรลดลงของค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ จำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลกระทบต่อกำรลดลง
ของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณกำรปี 2556-2661ลดลง
โดยประมำณร้อยละ 32
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

สมมติ ฐานที่เปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีโ่ ดยเฉลีย่ ต่อปี และ
ค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร

การเปลี่ยนแปลง
ลดลงอย่ำงละร้อยละ 10

ผลกระทบ
กำรลดลงของอัตรำกำรใช้พน้ื ทีแ่ ละค่ำเช่ำโดยเฉลีย่ จำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผล
กระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำประมำณกำร
ปี 2556-2661 ลดลงโดยประมำณร้อยละ 62

จำนวนผูเ้ ข้ำชมจุดชมวิว

ลดลงร้อยละ 67

กำรลดลงของจำนวนผูเ้ ข้ำชมจุดชมวิวจำกสมมติฐำนทีใ่ ช้ใน Base Case ที่ 300,000 คน/ปี เป็ น 100,000
คน/ปี ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีล่ ดลง โดยกำไรสุทธิรวมในช่วงระยะเวลำ
ประมำณกำรปี 2559-2661 (ช่วงระยะเวลำตัง้ แต่ทเ่ี ปิ ดให้บริกำรจุดชมวิว) ลดลงโดยประมำณร้อยละ 43

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ หมดข้างต้น
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สมมติฐำนของ เพซวัน เพฐซทู และ
เพซทรี ดังปรำกฏข้ำงต้นทัง้ หมด

หำกวิเครำะห์กำรเปลีย่ นแปลงของสมมติฐำนทัง้ หมดข้ำงต้น ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถใน
กำรทำกำไรทีล่ ดลงของบริษทั ฯ โดยกำไรสุทธิรวมในระยะเวลำประมำณกำรปี 2556-2661 ลดลง
โดยประมำณร้อยละ 236 ตำมวิธกี ำรจัดทำงบกำรเงินรวมแบบสัดส่วน (Proportionate Consolodation) และ
ลดลงร้อยละ 121 ตำมวิธกี ำรจัดทำงบกำรเงินรวมแบบ Full Consolodation
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13.21

ความเห็นเรือ่ งอายุการใช้งานอาคารหลัก

คุณสุดา เถลิงพงษ์ กรรมการและวิศวกรออกแบบโครงสร้างอาคาร บริษัท ซีววิ พาร์ค อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
เป็ นผูร้ ่วมออกแบบโครงสร้างอาคารมหานครได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับอายุโครงสร้างอาหารพักอาศัย อาคารเพื่อการค้า และ
อาคารจอดรถของโครงการมหานครดังเอกสารแนบท้ายหัวข้อนี้ ทัง้ นี้ คุณสุดาสาเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรีวศิ วกรรมโยธา
และปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นวิศวกรตามใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม (กว.) และเป็ นสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรอาชีพ
แห่งประเทศไทย และคณะมนตรีเกี่ยวกับอาคารสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง (CTBUH) นอกจากการออกแบบโครงสร้าง
บ้า นพัก อาศัย สะพาน และโรงงานต่ า งๆ คุณสุดายังเป็ น ผู้ อ อกแบบโครงสร้า งตึก สูง สาคัญ ๆ ที่มีช่อื เสีย งมากมายใน
กรุงเทพมหานคร อาทิ
-

อาคารวอเตอร์ มาร์ค เจ้าพระยา (สูง 30 และ 55 ชัน้ )
อาคารออลซีซนั ่ เพลส ถ.วิทยุ (สูง 27- 55 ชัน้ )
อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ ทาวเวอร์ (สูง 65 ชัน้ )
อาคารเดอะ คาแนลลี คอนโด พระราม 3 (สูง 56 ชัน้ )
อาคารเดอะ พาร์ค ชิดลม (สูง 30 – 47 ชัน้ )
อาคารเอ็มไพร์ เพลส สาทร (สูง 47 ชัน้ )
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขมุ วิท (สูง 30 – 47 ชัน้ )
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท สุขมุ วิท (สูง 27 ชัน้ )

ส่วนที่ 2 หน้ า 219

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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