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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1. สิ นค้าคงเหลือ

ชื่อโครงกำร/
สถำนทีต่ งั ้

ประเภททรัพย์สนิ

กิจกำร

โครงกำรไฟคัส
เลน

ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน
2 ยูนิต1 พืน้ ทีร่ วม 585.1
ตร.ม.

บริษทั ฯ

โครงกำรไฟคัส
เลน

ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน
1 ยูนิต2 พืน้ ทีร่ วม 366.6
ตร.ม. (บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำ
ขำยให้แก่ลกู ค้ำแล้ว แต่ลกู ค้ำ
ยังชำระเงินไม่ครบ)
ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน
14 ห้อง พืน้ ทีร่ วม 1,960.5
ตร.ม.3

บริษทั ฯ

โครงกำร
ศำลำแดงเรสซิ
เดนเซส

วำยแอลพี

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำม
ปรับลดด้วย
บัญชี
ภำระผูกพัน
ปรับเพิม่ ด้วย
ลักษณะ
รำคำประเมิน
ส่วน
รำคำประเมิน
ณ
ณ 31 ธ.ค. 55
ต้นทุนกำร
กรรมสิทธิ ์
ก่อนปรับปรุง
ทีโ่ อน
หลังปรับปรุง
31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
ก่อสร้ำง
(ล้ำนบำท)
ไปเป็ นต้นทุน (ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ขำยสะสม
เจ้ำของ
30.4
57.4
57.4
ห้องชุดเพื่อพักอำศัย
(ประเมิน ณ
ขนำดพืน้ ที่ 471.7 ตร.ม.
วันที่ 30 ต.ค.
จำนวน 1 ยูนิต ติด
2555)
จำนองกับ ธนำคำร
ธนชำต จำกัด(มหำชน) 4
เจ้ำของ
14.5
36.7
36.7
ติดจำนองกับธนำคำร
(ประเมิน ณ
ธนชำต จำกัด (มหำชน)
วันที่ 30 ต.ค.
2555)
เจ้ำของ

244.1

405.1
(ประเมิน ณ
วันที่ 30 ต.ค.
2555)
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ชื่อโครงกำร/
สถำนทีต่ งั ้

ประเภททรัพย์สนิ

กิจกำร

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำม
ปรับลดด้วย
บัญชี
ปรับเพิม่ ด้วย
ลักษณะ
รำคำประเมิน
ส่วน
รำคำประเมิน
ณ
ต้นทุนกำร
กรรมสิทธิ ์
ก่อนปรับปรุง
ทีโ่ อน
หลังปรับปรุง
31 ธ.ค. 55
ก่อสร้ำง
(ล้ำนบำท)
ไปเป็ นต้นทุน (ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ขำยสะสม
เจ้ำของ
4.0
-

ภำระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)

โครงกำร
เฟอร์นิเจอร์
วำยแอลพี
ศำลำแดงเรสซิ
เดนเซส
รวม
293.1
หมายเหตุ:
1
ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน 2 ยูนิต1 ขนำดพืน้ ที่ 113.4 ตำรำงเมตร. และ 471.7 ตำรำงเมตร พืน้ ทีร่ วม 585.1 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมควำมเห็นของบริษทั ผูป้ ระเมิน
57.4 ล้ำนบำท (ประมำณกำรจำกรำคำขำยเฉลีย่ 90,000 บำทต่อตำรำงเมตร และ 100,000 บำทต่อตำรำงเมตร ตำมลำดับ) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูล
ตลำด (Market Comparison Approach) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2555 โดยบริษทั เยอเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (GVC) ซึง่ เป็ นบริษทั
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)
2
ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน 1 ห้อง พืน้ ทีร่ วม 366.6 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมควำมเห็นของบริษทั ผูป้ ระเมิน 36.7 ล้ำนบำท (ประมำณกำรจำกรำคำขำยเฉลีย่ 100,000
บำทต่อตำรำงเมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison Approach) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2555 โดย GVC
ห้องชุดเพื่อพักอำศัยดังกล่ำวบริษทั ฯได้ทำสัญญำขำยให้แก่ลกู ค้ำแล้วและลูกค้ำได้เข้ำพักอำศัยแล้วแต่บริษทั ฯยังไม่ได้รบั ชำระเงินครบถ้วนและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิให้
์ กบั ลูกค้ำ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ลูกค้ำได้ชำระเงินแล้วจำนวน 17.3 ล้ำนบำท เหลือเงินค้ำงรับอีกจำนวน 7.3 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯได้บนั ทึกไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำไว้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
3
ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน 14 ห้อง พืน้ ทีร่ วม 1,960.5 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมควำมเห็นของบริษทั ผูป้ ระเมิน 405.1 ล้ำนบำท (ประมำณกำรจำกรำคำขำยเฉลีย่
160,000 บำทถึง 230,000 บำท ต่อตำรำงเมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison Approach) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ณ
วันที่ 30 ตุลำคม 2555 โดย GVC
4
เดิมคือธนำคำร นครหลวงไทย จำกัด (มหำชน) ภำยหลังควบรวมกิจกำรกับธนำคำร ธนชำติ จำกัด (มหำชน) และเปลีย่ นชื่อเป็นธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน)
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5.2. ที่ดินรอการขาย

ชื่อโครงกำร/
สถำนทีต่ งั ้

ถนนพระรำม 3

รวม

ประเภททรัพย์สนิ

บริษทั

ทีด่ นิ เปล่ำเนื้อที่ 472
ตร.วำ โฉนดทีด่ นิ เลขที่
5461 เลขทีด่ นิ 155

บริษทั ฯ

มูลค่ำตำมบัญชี
ลักษณะ
ณ 31 ธ.ค. 55
กรรมสิทธิ ์
(ล้ำนบำท)
เจ้ำของ

14.2

รำคำ
ประเมิน
ก่อน
ปรับปรุง
(ล้ำนบำท)
23.6 1
(ประเมิน
เมื่อวันที่
3 พ.ย.
2555)

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท)
ปรับเพิม่
ปรับลด
ด้วยต้นทุน ด้วยส่วนที่
กำร
โอนไปเป็ น
ก่อสร้ำงที่ ต้นทุนขำย
เพิม่ ขึน้
สะสม
-

รำคำ
ประเมิน
หลัง
ปรับปรุง
(ล้ำนบำท)
23.6

ภำระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
โฉนดทีด่ นิ ถูกใช้เป็ น
หลักประกันกำรถูก
ฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยในคดีของ
ศำลแพ่งกรุงเทพใต้
หมำยเลขดำที่
7417/2548 และ
หมำยเลขแดงที่
5963/2549 ขณะนี้คดี
อยู่ในขัน้ ตอนกำร
พิจำรณำของศำลฎีกำ

14.2

หมายเหตุ:
1
ประเมินโดย GVC โดยกำรประเมินรำคำทีด่ นิ ใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison Approach) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องกำรทรำบ
ั บนั
มูลค่ำทรัพย์สนิ ณ ปจจุ
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5.3. สิ ทธิ การเช่าที่ดิน - สุทธิ
บริษทั
เพซวัน
 เพซทู
 เพซทรี


ชื่อโครงกำร
โครงกำร
มหำนคร

สถำนทีต่ งั ้

เนื้อที่

อำยุกำรเช่ำ

ตัง้ อยู่รมิ ถนน
7 ไร่ 3 งำน
ตัง้ แต่ 11 มี.ค. 2551นรำธิวำสรำช
37.1 ตร.วำ
10 มี.ค. 2581
นครินทร์
(ระยะเวลำ 30 ปี ) และ
้
ติดรถไฟฟำ บีทเี อส
สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
สถำนีช่องนนทรี
ได้อกี 3 ครัง้ จำนวน
ครัง้ ละ 30 ปี 30 ปี และ
13 ปี ตำมลำดับ
รวมอำยุกำรเช่ำ 103 ปี

รวม
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

มูลค่ำตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
540.8
1,263.5
300.9

รำคำประเมิน
(ล้ำนบำท)
2,822.0
(สิทธิกำรเช่ำ 99 ปี )

ภำระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
สัญญำกำรโอน
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
แบบมีเงื่อนไขกับ
ธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด
(มหำชน)

2,105.2
1,052.6

หมายเหตุ:
สิทธิกำรเช่ำประเมินโดย บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมินมูลค่ำโดยวิธวี เิ ครำะห์จำก
รำยได้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
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สรุป สัญ ญากาหนดกรอบความตกลงสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น (รวมสัญญาการเปลี่ ยนตัวคู่สญ
ั ญาและการแก้ ไ ข
เพิ่ มเติ ม)
คู่สญ
ั ญำ

: มิสซังโรมันคำทอลิกกรุงเทพฯ (ผูใ้ ห้เช่ำ)
เพซ วัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี (ผูเ้ ช่ำ)

วันทีข่ องสัญญำ

: 14 สิงหำคม 2550

กำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

: ผูใ้ ห้เช่ำตกลงให้เช่ำและผูเ้ ช่ำตกลงเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ (ทีด่ นิ ทีด่ นิ ต่อเนื่อง และ
อำคำร) เพื่อพัฒนำโครงกำร

กรรมสิทธิในอำคำรและสิ
ง่ ปลูก : ผูเ้ ช่ำมีหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง โดยเป็ นกรรมสิทธิของ
์
์
สร้ำงในโครงกำร
ผูเ้ ช่ำและผูเ้ ช่ำมีหน้ำทีส่ ง่ มอบอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงให้แก่ผใู้ ห้เช่ำเมื่อสิน้ สุด
สัญญำเช่ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

: ทีด่ นิ รวม 7 โฉนด โดยทีด่ นิ 2 โฉนดเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ห้เช่ำ (โฉนดเลขที่ 52610
และ 52609) และอีก 5 โฉนดเป็นกรรมสิทธิ ์ ของบริษทั ปิ ยะภำพ จำกัด (โฉนดเลขที่
519, 41427, 41428, 43314 และ 2777)

ระยะเวลำเช่ำ

: ระยะเวลำกำรเช่ำรวม 103 ปี แบ่งเป็ นกำรเช่ำระยะยำว 30 ปี จำนวน 3 ครัง้ และ
สัญญำเช่ำระยะยำว 13 ปี จำนวน 1 ครัง้
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำและบริษทั ปิ ยะภำพ จำกัด ได้จดทะเบียนจำนองทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำแก่ผเู้ ช่ำ
เพื่อประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ โดยได้ดำเนินกำรจดทะเบียนต่อกรมทีด่ นิ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว

ค่ำตอบแทน

: ผูเ้ ช่ำได้ชำระทัง้ หมดครบถ้วนแล้ว

กรณีผใู้ ห้เช่ำมีควำมประสงค์
จะขำยทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำทัง้ หมด
หรือบำงส่วน

: ผูใ้ ห้เช่ำจะเสนอขำยทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำให้แก่ผเู้ ช่ำก่อน โดยระบุรำคำทีจ่ ะเสนอขำยและ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของกำรเสนอขำย พร้อมทัง้ รำยละเอียดของบุคคลทีส่ ำมที่
จะรับซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

กำรนำสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ที่ : ผูใ้ ห้เช่ำยินยอมให้ผเู้ ช่ำนำสิทธิกำรเช่ำไปเป็ นหลักประกันเพื่อหำเงินทุนในกำรพัฒนำ
เช่ำไปเป็ นหลักประกัน
โครงกำร และผูใ้ ห้เช่ำตกลงจะทำสัญญำโอนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่ำแบบมี
เงื่อนไข (กรณีทม่ี กี ำรบังคับหลักประกัน) ให้แก่ผใู้ ห้กหู้ รือผูใ้ ห้เงินทุนหรือบุคคลที่
กำหนด เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถเข้ำสวมสิทธิกำรเช่ำแทนผูเ้ ช่ำได้ ตลอดจนให้
ควำมร่วมมือในกำรจดทะเบียนกำรโอนสิทธิดงั กล่ำว รวมถึงกำรจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงกำรจำนองทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวเป็ นผูร้ บั จำนอง
กำรให้เช่ำช่วงและกำรโอน
สิทธิ

: ผูเ้ ช่ำอำจให้เช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำบำงส่วนแก่บุคคลอื่นโดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอม
จำกผูใ้ ห้เช่ำก่อน
กรณีให้เช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำมำกกว่ำร้อยละ 80 ของพืน้ ทีใ่ ช้สอย หรือกรณีกำรโอน
สิทธิและ/หรือ ภำระหน้ ำที่ข องผู้เช่ำไม่ว่ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือ กำรโอนหุ้นใน
บริษทั ผูเ้ ช่ำเกินกว่ำร้อยละ 50 ซึง่ จะส่งผลให้มกี ำรเปลีย่ นตัวผูม้ อี ำนำจควบคุมของผู้
เช่ำ จะกระทำได้กต็ ่อเมื่ออยู่ภำยใต้เงื่อนไขโดยสรุปดังต่อไปนี้
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กำรให้เช่ำช่วงและกำรโอน
สิทธิ (ต่อ)

: 1. ผูเ้ ช่ำต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อย 30 วันก่อนหน้ำวันทำกำร
โอน
2. ผูใ้ ห้เช่ำไม่ได้สง่ หนังสือแจ้งผูเ้ ช่ำว่ำผูใ้ ห้เช่ำปฏิเสธกำรโอนภำยใน 30 วันนับจำก
วันทีผ่ เู้ ช่ำได้สง่ หนังสือแจ้งข้ำงต้น ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำจะไม่ปฏิเสธกำรโอนใดๆ หำก
เป็ นกรณี (1) กำรโอนให้แก่บริษทั ในเครือเดียวกันกับผูเ้ ช่ำ และ (2) กำรโอนเพื่อ
ระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ หรือกำรโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ หรือ
กำรระดมทุนโดยวิธอี ่นื ใดในทำนองเดียวกัน
3. ในกรณีโอนสิทธิ/หน้ำทีต่ ำมสัญญำ ผูร้ บั โอนต้องผูกพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
หลักทีร่ ะบุไว้ในสัญญำเช่ำด้วย

กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับและ
ตีควำม

: กฎหมำยไทย

5.4. หน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่าง
และอุปกรณ์ - สุทธิ
รำยกำร
ห้องชุดพร้อม
เครื่องตกแต่ง
ในห้องชุดให้เช่ำ*
อำคำรแสดงห้องชุด
ตัวอย่ำง

ส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำ อุปกรณ์สำนักงำน
และยำนพำหนะ
รวม

บริษทั

สถำนทีต่ งั ้

บริษทั ฯ

โครงกำร
ไฟคัส เลน

มูลค่ำตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
26.2

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์
เจ้ำของ

เพซทู

โครงกำรมหำ
นคร

75.6

เจ้ำของ

บริษทั ฯ และ
กิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน

-

19.8

เจ้ำของ

ภำระผูกพัน
ติดจำนองกับ
ธนำคำร ธนชำต
จำกัด (มหำชน)
ติดจำนองกับ
ธนำคำร กสิกร
ไทย จำกัด
(มหำชน)
-

121.6

หมำยเหตุ: เมือ่ วันที่ 16 พ.ค. 2556 บริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื จำกธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)และปลดจำนองอำคำรแสดงห้อง
ชุดตัวอย่ำงแล้ว อำคำรแสดงห้องชุดตัวอย่ำงดังกล่ำวไม่ได้ตดิ ภำระจำนองกับสถำบันกำรเงินใด

บริษทั ฯได้นำห้องชุดเพื่อพักอำศัยในโครงกำรไฟคัส เลน ขนำดพืน้ ที่ 439.0 ตร.ม. ให้เช่ำแก่บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันใน
อัตรำเดือนละ 120,000 บำทต่อเดือนและให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ภำยในห้องชุดดังกล่ำวในรำคำเดือนละ 70,000 บำทต่อ
เดือน สัญญำเช่ำมีอำยุ 3 ปี ตัง้ แต่ 1 พฤษภำคม 2554 - 30 เมษำยน 2556 อย่ำงไรก็ตำม ผูเ้ ช่ำดังกล่ำวได้ยำ้ ยออก
และมีผลให้สญ
ั ญำสิน้ สุดลง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะขำยห้องชุดดังกล่ำว
ห้องชุดเพื่อพักอำศัยดังกล่ำวมีมลู ค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 รวม 26.2 ล้ำนบำท มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ตำมควำมเห็นของบริษทั ผูป้ ระเมิน 38.2 ล้ำนบำท (ประมำณกำรจำกรำคำขำยเฉลีย่ 87,000 บำทต่อตำรำง
เมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison Approach) เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2555 โดย GVC
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯยังไม่มกี ำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำอำคำรแสดงห้องชุดตัวอย่ำง
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรประเมินรำคำอำคำรแสดงห้องชุดตัวอย่ำงต่อไป
5.5. งานระหว่างก่อสร้าง
รำยกำร
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

บริษทั
เพซวัน
 เพซทู
 เพซทรี


สถำนทีต่ งั ้
โครงกำร
มหำนคร

รวม
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมตามสัดส่วนการ
ถือครองหุ้นภายหลังหักรายการระหว่างกัน

มูลค่ำตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
(ล้ำนบำท)
505.4
1,127.6
395.9
2,028.9
953.9

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์
เจ้ำของ

ภำระผูกพัน
ติดจำนองกับ
ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน)

5.6. เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าที่ดิน
เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าสิ ทธิ การเช่าที่ดิน (ที่ดินที่จอดรถของโครงการมหานคร)
วันที่ 27 มีนำคม 2555 เพชวัน เพซทู เพซทรี ได้ลงนำมร่วมกันในบันทึกข้อตกลงทีจ่ ะร่วมกันซือ้ ทีด่ นิ 4
โฉนดหมำยเลขที่ 4301, 3126, 52477 และ 52478 เนื้อทีร่ วมทัง้ หมด 1 ไร่ 2 งำน 14 ตำรำงวำ บริเวณใกล้เคียงกับ
โครงกำรมหำนคร เพื่อจัดทำเป็ นทีจ่ อดรถของโครงกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมสัญญำบริกำรกับ Mariott International
Group
ในเดือนพฤษภำคมและกรกฎำคม 2555 บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ เพซวัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี ได้ทำ
สัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ กับผูจ้ ะขำย 3 กลุ่ม เพื่อซือ้ ทีด่ นิ 4 โฉนดทัง้ หมดดังกล่ำว เพื่อจัดทำเป็ นทีจ่ อดรถของโครงกำร
มูลค่ำทีด่ นิ ทัง้ หมด 295 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เพซวัน และเพซทู ได้ชำระเงินมัดจำค่ำทีด่ นิ ซือ้ ขำยบำงส่วนให้กบั ผูจ้ ะขำยทัง้ 3
กลุ่ม รวมเป็ นเงินจำนวน 102.7 ล้ำนบำทและบันทึกเป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ สิทธิกำรเช่ำที่ดนิ ในงบกำรเงินรวมของ
บริษทั ฯ เป็ นจำนวน 51.4 ล้ำนบำท เพซ วัน และเพซ ทู ได้ชำระเงินค่ำทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 (ตำมสัญญำฉบับแก้ไขลงวันที่ 11 ธันวำคม 2555) กรุณำดูสรุปสำระสำคัญของสัญญำ
จะซือ้ จะขำยทีด่ นิ กับผูจ้ ะขำย 3 กลุ่มเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13 ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าที่ดินโครงการหัวหิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ ได้ชำระเงินมัดจำค่ำทีด่ นิ โครงกำรหัวหินเป็ นจำนวนเงิน 52.1 ล้ำนบำท
และบันทึกเป็ นเงิน จ่ำยล่วงหน้ ำค่ำที่ดินในงบกำรเงิน รวมของบริษัทฯ เป็ นจำนวน 52.1 ล้ำ นบำท กรุณำดูสรุ ป
สำระสำคัญของสัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ โครงกำรหัวหินเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13 ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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5.7. เครือ่ งหมายบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯเป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยบริกำรจำนวนทัง้ สิน้ 1 รำยกำร ดังนี้
เครือ่ งหมายการค้า เลขทะเบียน
บ48952

สาหรับบริการ
จัดกำรอสังหำริมทรัพย์ พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

ระยะเวลาคุม้ ครอง
10 ก.ค. 2552 – 9 ก.ค. 2562

* สำมำรถต่ออำยุหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรได้ครำวละ 10 ปี
5.9. เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยและกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันดังนี้
บริษทั ย่อย:

วำยแอลพี

กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน:

พีอำร์อ,ี เพซวัน, เพซทู และ เพซทรี

บริษทั ฯ บันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันดังกล่ำวโดยวิธรี ำคำทุนรวมทัง้ สิน้
180.0 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.9 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริษทั

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน
มูลค่าเงิ นลงทุน
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
วำยแอลพี
50,000,000
50,000,000
100.0
50,000,000
พีอำร์อี
10,000,000
10,000,000
50.0
5,000,000
เพซวัน
200,000,000
200,000,000
25.0
50,000,000
เพซทู
200,000,000
200,000,000
25.0
50,000,000
เพซทรี
100,000,000
100,000,000
25.0
25,000,000
รวมทัง้ สิ้ น
180,000,000
หมำยเหตุ บริษทั ฯมีสดั ส่วนกำรลงทุนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมร้อยละ 50.0 ในเพซวัน เพซทู และเพซทรี
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิ จการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทฯมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพทำรำยได้และกำไรที่สม่ ำเสมอ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำม
เป็ นไปได้แล้ว และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมภำยใต้ควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยบริษทั ฯจะส่งตัวแทนของบริษทั ฯเป็ น
กรรมกำรในบริษทั ทีล่ งทุนเสมอ และจะรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ทีเ่ ข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ
รับทรำบทุกไตรมำส
ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีนโยบำยทีจ่ ะลดควำมเสีย่ งในกำรลงทุนโครงกำรทีต่ ้องใช้เงินลงทุน ตัง้ แต่ 3,000 ล้ำนบำทขึน้
ไป โดยกำรสรรหำผูร้ ่วมลงทุนทีม่ คี วำมพร้อมทัง้ ด้ำนเงินลงทุน ประสบกำรณ์และชื่อเสียงมำเป็ นผูร้ ่วมลงทุนกับบริษทั ฯ
รูปแบบกำรร่วมลงทุนอำจเป็ นได้ทงั ้ ในลักษณะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือในลักษณะรูปแบบอื่นใดอันเกิดจำกกำร
เจรจำหรือตกลงกันระหว่ำงบริษทั ฯและนักลงทุนทีส่ นใจ อย่ำงไรก็ตำม ในกระบวนกำรพิจำรณำร่วมลงทุนกับนักลงทุน
รำยใดๆ บริษทั ฯจะต้องทำกำรศึกษำถึงควำมจำเป็ น ผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯจะได้ร ับ ผลกระทบทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ รวมทัง้
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผลดี ผลเสียในด้ำนอื่นๆ โดยบริษทั ฯจะนำผลกำรศึกษำทัง้ หมดเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำก่อนทีจ่ ะ
ร่วมลงทุนกับนักลงทุนรำยใดๆ ทุกครัง้
5.10. สัญญาหลักที่สาคัญในการดาเนิ นงาน
กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2-13 เรื่องข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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