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ส่วนท่ี 1 บทสรปุผูบ้ริหาร 

ท่ีมาและวตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงานการประเมินมลูค่ากิจการ 

 บรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“AQ” หรอื “บริษทัฯ”) มคีวามประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ ากดั (“S14” หรือ “ท่ีปรึกษาฯ”) ในฐานะที่ปรกึษา

ทางการเงนิทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ ใหป้ระเมนิมลูค่ากจิการของบริษทัฯ รายงานการประเมนิมลูค่ากจิการฉบบันี้จดัท า

ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์หบ้รษิทัฯ ทราบถงึมลูค่ากจิการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั

ฯ เพื่อพจิารณาการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่านัน้ ไม่สามารถน ารายงานฉบบันี้ไปใชเ้พื่อประโยชน์อื่น

ใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้

ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่ากจิการโดยตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูล เอกสาร และร่างเอกสารต่างๆ ที่

ไดร้บั ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ เป็นขอ้มูลทีส่มบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและ

เป็นความจรงิ ตามสภาวะและขอ้มูลที่สามารถรบัรู้ได้ในปัจจุบนั ทัง้นี้  หากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมนีัยส าคญั 

และ/หรือเกิดเหตุการณ์ใด และ/หรือข้อมูลไม่เป็นจริง อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจและ

ประมาณการทางการเงนิของบรษิทัฯ ทีป่รกึษาฯ ไม่มภีาระผูกพนัในการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ทบทวน หรอืยนืยนั

รายงานการประเมินมูลค่ากิจการ ทัง้นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลดงักล่าวด้วยความรอบคอบ และ

สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระท า 

รายงานการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัฉบบันี้ ถูกจดัเตรยีมขึน้โดยบรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั ในฐานะที่
ปรกึษาทางการเงนิ เพื่อน าเสนอมลูค่าหุน้สามญัทีเ่หมาะสมของบรษิทั เอควิ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ( “บรษิทัฯ” หรอื 
“AQ”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท AQ”) ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการอ้างอิงและก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ รายงานการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัฉบบันี้ มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อชีแ้นะการพจิารณาตดัสนิใจใดๆ  เกีย่วกบั
การด าเนินการในการขายหุน้ หรอืการด าเนินการอื่นใดของ AQ นอกเหนือจากการใชอ้า้งองิถงึมลูค่าหุน้ในช่วงเวลาที่
ท าการประเมนิในครัง้นี้เท่านัน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่สามารถดดัแปลง เปลีย่นแปลงและแกไ้ขไม่ว่าสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดของ
รายงานเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ในการจดัท ารายงานฉบบันี้ ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาจากขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั
บริษัทฯ ที่ได้รับจากบริษัทฯ อันได้แก่ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว งบการเงินภายใน ประมาณการและ
สมมตฐิานทางการเงนิ รายงานประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  

รายงานการประเมนิมลูค่าหุน้ฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อน าเสนอมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค์
ขา้งตน้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชร้ายงานฉบบันี้ หรอืการใช้
ขอ้มูลทีม่อียู่ในรายงานฉบบันี้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น และรายงานฉบบันี้ไม่ไดม้วีตัถุประสงคใ์นการชกัชวนใหซ้ือ้หรอืขาย
หุน้ หรอื ทรพัยส์นิแต่อย่างใด 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจและเหตกุารณ์ส าคญั  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิการคา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มทีุนจดทะเบยีน 11,659,181,574 บาท โดยเป็นทุน

จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้เท่ากบั 6,337,341,767.50 บาท หรอืจ านวนหุน้ 12,674,683,535 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

บรษิทัฯ มบีรษิทัในกลุ่มรวมทัง้สิน้ 12 บรษิทั  โดยมบีรษิทัฯ เป็นบรษิทัใหญ่ ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยโดยตรง 8 บรษิทั 

และทางออ้มผ่านบรษิทัย่อย 3 บรษิทั 
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิคา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยั
เป็นหลกั ทัง้ในรูปแบบของบ้านเดีย่ว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส ์อาคารพาณิชย ์และทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู คอื คอนโดมเินียม
พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และรบัเหมาก่อสรา้งบา้นใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่ซือ้ทีด่นิของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ยงัด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ดว้ยการด าเนินธุรกจิโรงแรม รสีอรท์ และ
การด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าสถานทีเ่กบ็สนิคา้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

การประเมินมูลค่ากิจการ 

ที่ปรกึษาฯ ได้ศกึษาขอ้มูลที่ได้รบัจากบรษิัทฯ ขอ้มูลที่เปิดเผยทัว่ไป และสมัภาษณ์ผู้บรหิารของบรษิัทฯ เพื่อน ามา
จดัท าสมมตฐิานทางการเงนิ และทีป่รกึษาฯ ประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีาตรฐาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วิธีมูลค่าตามบัญชแีละวธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นทางบัญช ี

มูลค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 3,751.13 

ปรบัปรุงรายการ : มลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) จากการประเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์ 3.29 

ปรบัปรุงรายการ : มลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) หนี้สนิจากคดคีวาม (กรณีฐาน)   (2,989.96) 
ปรบัปรุงรายการ : ค่าก่อสรา้งเพิม่เตมิระหว่างวนัที ่30 กนัยายน 2559 ถงึวนัทีป่ระเมนิ
มลูค่าสนิทรพัย ์*  

(130.80) 
 

ปรบัปรุงรายการ : ขาดทุนจากการซือ้ขายสนิทรพัยร์ะหว่างกนัในอดตี (37.60) 

มลูค่าบญัชหีลงัปรบัปรุง 596.06 

จ านวนทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ (ลา้นหุน้) 12,674.68 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.05 
หมายเหตุ: * เนื่องจากงบการเงนิทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 แต่บรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิในเดอืน
มนีาคม 2560 ระหว่างนัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าก่อสรา้งเป็นจ านวน 130.80 ลา้นบาท เพือ่ใหท้รพัยส์นิมมีลูคา่ตามราคาประเมนิ ดงันัน้ 
ทีป่รกึษาฯ จงึหกัลบมลูค่าก่อสรา้งจ านวนดงักล่าวออกจากมลูค่าตามราคาประเมนิ 

วิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of The Part)  

วธิรีวมส่วนกจิการ (Sum of The Part) ใชว้ธิปีระเมนิมลูค่าบรษิทัย่อยของ AQ ทีแ่ตกต่างกนัใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะการด าเนินงานของแต่ละบรษิัท โดยบริษัทที่มกีารด าเนินงานจะใช้วธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ
(Discounted Cash Flow Approach) ในการประเมินราคา ขณะที่ บริษัทที่ไม่มีการด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารกบับรษิทัในเครอื จะประเมนิดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ี(Book Value Approach) และวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตาม
บญัชี (Adjusted Book Value Approach) หลงัจากท าการประเมนิมูลค่ากจิการของทุกบรษิัทแล้ว ที่ปรึกษาฯ ได้น า
มูลค่ากจิการของบรษิัท VTK ไปสะท้อนในมูลค่าเงนิลงทุนของบรษิัท TNP และน ามูลค่ากจิการของบรษิัท CTR ไป
สะทอ้นในมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทั AQV และน ามลูค่ากจิการของบรษิทั AQH ไปสะทอ้นในมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทั 
AQS หลงัจากนัน้ จงึน ามูลค่ากจิการของบรษิทั AQM AQP ALT FZA VNK AQV TNP และ AQS ไปสะทอ้นในมูลค่า
เงนิลงทุนของ AQ เมื่อประเมนิมลูค่ากจิการของ AQ ดว้ยวธิมีลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิโดยวธิรีวมสว่นกจิการ 
(Sum of The Part) มลูค่าตามวธิมีลูค่าตามบญัชเีท่ากบั 320.39 ลา้นบาท หรอื 0.03 บาทต่อหุน้ 
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สรปุการประเมินมูลค่ากิจการของ AQ 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน  
(บาทต่อหุ้น) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

วธิมีลูค่าตามบญัช ี1 3,751.13 0.30 ไม่เหมาะสม 
วิธีปรบัปรงุมูลค่าหุ้นตามบญัชี 596.05 0.05 เหมาะสม 
วธิมีลูค่าตามราคาตลาด 2 ไม่สามารถประเมนิได ้ ไม่สามารถประเมนิได ้ ไม่เหมาะสม 
วธิอีตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี1 5,450.11 – 6,377.34 0.43-0.50 ไม่เหมาะสม 
วธิอีตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธ ิ3 ไม่สามารถประเมนิได ้ ไม่สามารถประเมนิได ้ ไม่เหมาะสม 
วธิรีวมสว่นกจิการ (Sum of The Part) 320.39 0.03 เหมาะสม 

หมายเหตุ  1. มลูค่าตามบญัชไีมไ่ดส้ะทอ้นมลูค่าสนิทรพัยใ์นปัจจบุนั 
2. ไมส่ามารถค านวณราคาหุน้ดว้ยวธิมีลูค่าตามราคาตลาดได ้เนื่องจากบรษิทัฯ หยุดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที ่
17 พฤศจกิายน 2558 
3. ไม่สามารถค านวณราคาหุ้นด้วยวิธมีูลค่าตามราคาตลาดต่อก าไรสุทธิได้ เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลประกอบการขาดทุนสุทธ ิณ งบการ
เงนิงวด 9 เดอืน ปี 2559 

 

99.94% 99.93% 

บจก.วทิรูธนากร  
(VTK) 

DCF = 48.56 ลบ. 

99.80%  

บจก.อควาเรยีส โฮเทล็ 
แอนด ์รสีอรท์ (AQH)  
DCF = 22.26 ลบ. 

 

บจก.อควาเรยีส เอสเตท 
(AQS) 

DCF = (37.21) ลบ. 

บจก.เอควิ วลิเลจ  
(AQV) 

DCF = (300.13) ลบ. 
 

บจก.บา้นชดิธารา (CTR)  
ABV = (192.88) ลบ. 

บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้
(TNP) 

DCF = (284.05) ลบ. 
 

บจก.เอควิ มารเ์กต็ติง้ 
เซอรว์สิ (AQM) 

BV = (369.59) ลบ. 
 

บจก.เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้
แมเนจเมน้ท ์(AQP) 
BV = (73.33) ลบ. 

บจก.อลัลาย เทคโนโลย ี
อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ALT) 

DCF = 203.84 ลบ. 

บจก.ฟรโีซน แอสเซท 
(FZA) 

DCF = (9.91) ลบ. 

บจก.วลิล่า นครนิทร ์
(VNK) 

ABV = (91.03) ลบ. 

บมจ.เอควิ เอสเตท (AQ) 

DCF = 320.39 ลบ. 

99.90% 99.98%  99.94%  

99.94%  

99.99%  99.99%  

99.99%  

99.99% 
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ทีป่รกึษาฯ ใหว้ธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสม คอื วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ีเพื่อท าการประเมนิมลูค่า
กจิการของ AQ เน่ืองจากเมื่อท าการประเมนิมลูค่าแลว้ วธินีี้ไดร้าคาสงูกว่าวธิรีวมสว่นกจิการ (Sum of The Part)
ประกอบกบับรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าวธินีี้สามารถสะทอ้นมลูค่าของ
กจิการไดเ้หมาะสมกว่าวธิอีื่น ๆ  

ทีป่รกึษาฯ ใหว้ธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ คอื วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ีซึง่เป็นวธิทีีม่ ี

มลูค่ากจิการของ AQ เท่ากบั 596.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ AQ เท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ (มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 

บาทต่อหุน้)  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั 

2.1. ข้อมูลของบริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิการคา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มทีุนจดทะเบยีน 11,659,181,574 บาท โดยเป็นทุน
จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้เท่ากบั 6,337,341,767.50 บาท หรอืจ านวนหุน้ 12,674,683,535 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

2.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทฯ มบีรษิัทในกลุ่มรวมทัง้สิน้รวม 12 บรษิัท  โดยมบีรษิัทฯ เป็นบรษิัทใหญ่ ถือหุ้นในบรษิัทย่อยรวม
ทัง้สิน้ 11 บรษิทั โดยถอืหุน้ในบรษิทัย่อยโดยตรง 8 บรษิทัและถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทัย่อย 3 บรษิทั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิคา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อที่
อยู่อาศยัเป็นหลกัทัง้ในรูปแบบของบา้นเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮา้ส ์อาคารพาณิชยแ์ละทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู คอื หอ้งชุด
พกัอาศยัพรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และรบัเหมาก่อสรา้งบา้นใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่ซือ้ทีด่นิของกลุ่มบรษิทั นอกจากนี้ 
บรษิทัย่อยยงัด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยการด าเนินธุรกจิโรงแรม รสีอรท์และให้
เช่าสถานทีเ่กบ็สนิคา้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ล าดบั บริษทั ประเภทธรุกิจ ประเภท 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
1 บทเอควิ เอสเตท  จ ากดั (มหาชน) 

 
คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และบรหิารโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทัใหญ่ - 

2 บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 99.80 

3 บรษิทั อลัลาย เทคโนโลย ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 99.90 

4 บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ จ ากดั รบับรหิารการขายใหก้บั
โครงการหมูบ่า้นจดัสรร 

บรษิทัยอ่ย 99.94 

5 บรษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั บรหิารพืน้ทีเ่พื่อการพาณชิย ์ บรษิทัยอ่ย 99.93 

6 บรษิทั เอควิ วลิเลจ จ ากดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย 99.94 

7 บรษิทั ฟรโีซน แอสเซท จ ากดั บรกิารใหเ้ช่าพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ บรษิทัยอ่ย 99.98 

8 บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จ ากดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เช่าพืน้ทีเ่พือ่การพาณิชย ์

บรษิทัยอ่ย 99.99 
 

9 บรษิทั วทิรูธนากร จ ากดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย (ทางออ้ม
ผา่น บจก.ธานนท ์
พรอ็พเพอรต์ี)้ 

99.99 

10 บรษิทั บา้นชดิธารา จ ากดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย (ทางออ้ม
ผา่น บจก.วลิเลจ) 

99.99 

11 บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ จ ากดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย(ทางออ้ม
ผา่น บจก.อควาเรยีส
เอสเตท) 

99.99 
 

12 บรษิทั วลิล่า นครนิทร ์จ ากดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 
99.99 
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2.3. ผงัโครงสรา้งกลุ่มบริษทั 

 

โครงการ เอควิ อารเ์บอร ์
(บา้นเดีย่ว) 

1. โครงการเอควิ ชาด ิเฟส  1 & 3 
2. โครงการ เอควิ เวลล ์(บา้นเดีย่ว) 
3. โครงการเอควิ เอลคิซ ์(แปลง 2-โรงแรม) : ทีด่นิ ALT 
4. ทีด่นิโครงการภูรศีาลา เฟส 2 

1. โครงการรงัสติ บซิพารค์ 
2. โครงการภูรศีาลา 
3. โครงการเอควิ ชาด ิบายพาส ชลบุร ี
4. โครงการเอควิ วริา 
5. หอ้งชุดพกัอาศยั 1 หอ้ง โครงการกมลาฟลอร ์
6. หอ้งชุดพกัอาศยั 3 หอ้ง โครงการคอนโดเทล คลฟิ 

แอนด ์บชี 
7. หอ้งชุดพกัอาศยั 3 หอ้ง โครงการ Kris 7 รชัดา 17 
8. ทีด่นิเปล่า 3 แปลงภายในโครงการธานนท ์กอล์ฟววิ

แอนดส์ปอรต์คลบั เฟส 2  
9. ทีด่นิว่างเปล่า 1 แปลง และทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 2 

ชัน้ 2 แปลง ภายในโครงการกฤษดานคร 24 
10. ทีด่นิว่างเปล่า 1 แปลง ภายโครงการกฤษดานคร 27 

(กฤษดา มารน่ีา) 
11. ทีด่นิว่างเปล่า 3 โฉนด ตดิถนนโครงการกฤษดานคร 

19 (กฤษดา รอยลั พารค์)  
12. ทีด่นิว่างเปล่า 5 แปลง ภายในโครงการกฤษดานคร 

19 (กฤษดา รอยลั พารค์) 
13. ทีด่นิว่างเปล่า ตดิถนนเพชรเกษม จ.นครปฐม จ านวน 

4 แปลง ไมต่ดิต่อกนั 
14. บา้นเดีย่ว โครงการกฤษดาซติี ้เลค แอนด ์พารค์ 

จ านวน 4 หลงั (ขาดการบ ารุงรกัษา) 
15. ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (อาคารเอนกประสงค ์2 ชัน้ 

และสระว่ายน ้า) โครงการ รชัดาภเิษก 17) 

บจก.เอควิ มารเ์กต็ติ้ง 

เซอรว์สิ  

(AQM) 

บจก.เอควิ พรอ็พเพอรต์ี้ 
แมเนจเมน้ท์  

(AQP) 

บจก.อลัลาย เทคโนโลย ี
อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

(ALT) 

บจก.ฟรโีซน แอสเซท  
 

(FZA) 

บจก.วลิล่า นครนิทร ์ 
 

(VNK) 

99.94%  99.93%  99.90%  99.98%  99.94%  

99.94%  99.80%  99.99%  

99.99% 99.99%  99.99%  

บจก.อควาเรยีส เอสเตท  

(AQS) 

1. โครงการเอควิ เอลคิซ ์(แปลง 1-โรงแรม) : สทิธกิารเช่า 
2. โครงการเอควิ เอลคิซ ์(แปลง 3-หอ้งชุดพกัอาศยั) : ทีด่นิของ AQH 

บจก.อควาเรียส โฮเทล็ 

แอนด์ รีสอร์ท  

(AQH) 

1. รสีอรท์ มาลบีู (สทิธกิารเช่า) 
2. ชาช่า รสีอรท์ & เรสซเิดนท ์
3. โครงการ 15 Gates (บา้น 2 หลงั) 
4. โครงการเอสเตทส ์รตันาธเิบศร ์(หอ้งชุดพกัอศยั) 

 
1. โครงการ เอควิ เวลล ์(บา้นเดีย่ว) 
2. ทีด่นิโครงการภูรศีาลา เฟส 3 
3. หอ้งชุดพกัอาศยั The Kris 6 (1 หอ้ง) 

1. โครงการ เอควิ เวลล ์(บา้นเดีย่ว) 
2. โครงการการเ์ดน-อโศก พระราม 9 (หอ้งชุดพกัอาศยั) 

ปัจจบุนัไม่ไดด้ าเนินการแต่มี

สทิธกิารเช่าบนเกาะลา้น 81 ไร่ 

โรงแรม  
ฟลอร่า ครคี 
เชยีงใหม ่

 

บจก.เอควิ วลิเลจ  
 

(AQV) 

บจก.บา้นชดิธารา  
 

(CTR) 

บจก.ธานนท ์พรอ็พ

เพอรต์ี้  

(TNP) 

บมจ.เอควิ เอสเตท (AQ) 

บจก.วิทรูธนากร  
 

(VTK) 
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2.4. โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี Q3-59 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  709.83  79.88  1,018.61  62.73  1,232.81  93.49  993.93  93.64 

รายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิรอการขาย  118.39  13.32  -     -     -     -     -     -    

รายไดจ้ากการขายทีด่นิรอการพฒันา  -    0.00  460.00  28.33  -     -     -     -    

รายไดจ้ากกจิการโรงแรม  36.78  4.14  125.98  7.76  59.04  4.48  56.62  5.33 

รายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์  23.63  2.66  19.31  1.19  10.64  0.81  10.57  1.00 

รายไดค้่าทีป่รกึษาและบรหิารงานขาย  -     -     -     -     16.24  1.23  0.33  0.03 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  888.62  100.00  1,623.90  100.00  1,318.72  100.00  1,061.45  100.00 

 

2.5. สรปุรายการส าคญัในงบการเงิน  

2.5.1. งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ก.ย. 2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  349.44  6.56  955.95  13.64   74.66  1.20   90.15  1.51  

เงนิลงทนุชัว่คราว  32.78  0.62  994.06  14.18   445.16  7.16   425.02  7.11  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สทุธ ิ  37.09  0.70  31.02  0.44   14.52  0.23   17.01  0.28  

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 2,533.18  47.58  3,387.81  48.33   3,373.88  54.25   3,219.74  53.90  

เงนิมดัจ าค่าหอ้งชุดและทีด่นิ - สุทธ ิ  40.00  0.75  19.08  0.27   -    -  -    - 

ทรพัยส์นิรอการขาย  -    -  30.00  0.43   30.00  0.48   -    - 

เงนิทดรองจา่ยแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  -    -  -    -  324.23  5.21   148.62  2.49  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  43.54  0.82  28.48  0.41   79.84  1.28   95.34  1.60  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,036.03  57.02  5,446.40  77.70   4,342.28  69.82   3,995.88  66.89  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

ทีด่นิรอการพฒันา - สุทธ ิ  912.23  17.13  123.74  1.77   465.60  7.49   466.71  7.81  

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้  26.63  0.50  35.71  0.51   144.98  2.33   103.08  1.73  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ  -    -  -    -  30.09  0.48   30.54  0.51  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  243.29  4.57  188.00  2.68   155.40  2.50   150.12  2.51  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  506.46  9.51  606.74  8.66   909.25  14.62   1,038.98  17.39  

สทิธกิารเช่า - สทุธ ิ  100.59  1.89  338.85  4.83   116.65  1.88   121.08  2.03  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ  -    -  -    -  7.36  0.12   6.38  0.11  

สทิธกิารเช่ารอการพฒันา-สทุธ ิ  242.72  4.56  -    -  -    -  -    - 

คา่ความนิยม  202.98  3.81  202.98  2.90   -    -  -    - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  9.63  0.18  22.59  0.32   4.88  0.08   4.88  0.08  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  43.61  0.82  44.78  0.64   43.18  0.69   56.03  0.94  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,288.15  42.98  1,563.39  22.30   1,877.39  30.18   1,977.80  33.11  

รวมสินทรพัย ์ 5,324.18  100.00  7,009.80  100.00   6,219.67  100.00   5,973.68  100.00  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ก.ย. 2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 50.36 0.95 76.68 1.09  103.03 1.66  62.99 1.05  

หน้ีสนิระยะยาวภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ีที่
ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.93 0.02 0.95 0.01  0.97 0.02  0.99 0.02  

เงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่ขา้เงื่อนไขผดินดัช าระ  -    -  -    -  30.02  0.48   26.58  0.45  

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  225.07  4.23  30.74  0.44   171.88  2.76   140.19  2.35  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

1.39 0.03 2.78 0.04  2.39 0.04  2.98 0.05  

เงนิมดัจ ารบัล่วงหน้าจากลูกคา้  249.56  4.69  119.10  1.70   120.53  1.94   49.12  0.82  

ดอกเบีย้คา้งจ่าย  8.52  0.16  8.37  0.12   0.69  0.01   0.01  0.00  

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  42.52  0.80  52.27  0.75   47.73  0.77   33.53  0.56  

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน  62.31  1.17  37.81  0.54   69.00  1.11   81.32  1.36  

ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง  51.73  0.97  48.70  0.69   1,610.98  25.90   1,660.49  27.80  

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  37.22  0.70  38.84  0.55   65.83  1.06   68.86  1.15  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน  729.61  13.70  416.23  5.94   2,223.05  35.74   2,127.06  35.61  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิ  43.82  0.82  299.57  4.27   -    -  40.00  0.67  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธ ิ  3.10  0.06  5.87  0.08   4.03  0.06   5.42  0.09  

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  29.76  0.56  20.32  0.29   3.12  0.05   3.12  0.05  

ประมาณการหน้ีสนิทีต่อ้งจ่ายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  -    -  46.17  0.66   46.17  0.74   46.17  0.77  

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน  4.78  0.09  4.12  0.06   4.08  0.07   0.79  0.01  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  81.45  1.53  376.05  5.36   57.39  0.92   95.50  1.60  

รวมหน้ีสิน  811.07  15.23  792.28  11.30   2,280.44  36.67   2,222.55  37.21  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบยีน          
- หุน้สามญั 14,500.38 ลา้นหุน้ หุน้ละ 20 บาท  290.01         
- หุน้สามญั 16,320.44 ลา้นหุน้ หุน้ละ 20 บาท    326,408.90       
- หุน้สามญั 23,318.36 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.50 บาท     11,659.18   11,659.18   
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้         
- หุน้สามญั 6,335.30 ลา้นหุน้ หุน้ละ 20 บาท  126,706.10  2379.83  -    -  -    -  -    - 
- หุน้สามญั 12,673.96 ลา้นหุน้ หุน้ละ 20 บาท  -    -  253,479.27  3616.07   -    -  -    - 

- หุน้สามญั 12,673.97 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.50 บาท  -    -  -    -  6,336.99  101.89   -    - 

- หุน้สามญั 12,674.68 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.50 บาท  -    -  -    -  -    -  6,337.34  106.09  
สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูคา่หุน้สามญั (120,951.08) (2271.73)  (245,651.28) (3504.40)  0.00  0.00   0.00  0.00  

ผลต่างจากการเพิม่สดัสว่นการลงทนุ  -    -  (47.94) (0.68)  -    -  -    - 
สว่นเกนิทุนจากการลดทนุ  -    -  -    -  153.48  2.47   153.54  2.57  
สว่นต ่ากว่าทนุจากการเพิม่สดัสว่นการลงทนุใน
บรษิทัยอ่ย  -    -  -    -  (47.94) (0.77)  (47.94) (0.80) 

ขาดทุนสะสม  (1,274.97) (23.95)  (1,562.54) (22.29) (2,503.30) (40.25) (2,691.82) (45.06) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ  33.06  0.62  -    -  -    -  -    - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สทุธิ  4,513.11  84.77  6,217.51  88.70   3,939.23  63.33   3,751.13  62.79  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,324.18  100.00  7,009.80  100.00   6,219.67  100.00   5,973.68  100.00  
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2.5.2. งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็ 

รายการ (ล้านบาท) ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ ปี Q3-59 ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ         
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 709.83 76.38 1,018.61 62.73 1,343.48 92.80 993.93 93.64 

รายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 118.39 12.74 460.00 28.33  -     -     -     -    
รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 36.78 3.96 61.16 3.77 90.58 6.26 56.62 5.33 
รายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 23.63 2.54 19.31 1.19 13.65 0.94 10.57 1.00 

รายไดค้่าทีป่รกึษาและบรหิารงานขาย 40.72 4.38 64.82 3.99 - 0.00 0.33 0.03 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 929.34 100.00 1,623.90 100.00 1,447.72 100.00 1,061.45 100.00 

ต้นทุนขายและบริการ         
ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ (540.31) (58.14) (995.29) (61.29) (1,058.47) (73.11) (812.04) (76.50) 
ตน้ทนุสนิทรพัยร์อการขาย (67.78) (7.29) (419.55) (25.84) - - - - 

ตน้ทนุบรกิารจากกจิการโรงแรม (34.79) (3.74) (105.90) (6.52) (99.46) (6.87) (83.67) (7.88) 
ตน้ทนุจากกจิการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(11.48) (1.24) (62.23) (3.83) (36.70) (2.54) (7.92) (0.75) 

ตน้ทนุคา่ทีป่รกึษาและบรหิารงานขาย (1.10) (0.12) (3.68) (0.23) - - (0.00) (0.00) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (655.46) (70.53) (1,586.64) (97.71) (1,194.63) (82.52) (903.64) (85.13) 

ก าไรขัน้ต้น 273.89 29.47 37.26 2.29 253.09 17.48 157.81 14.87 

รายไดจ้ากการจดัการธรุกจิ 6.32 0.68 12.81 0.79 12.12 0.84 10.14 0.96 
ดอกเบีย้รบั 2.56 0.28 1.30 0.08 8.52 0.59 2.50 0.24 

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยค่า 76.94 8.28 - - - - - - 
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ - - - - - - - - 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุ 22.41 2.41 - - - - - - 
มลูคา่ยตุธิรรมสงูกว่าเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย
ทางออ้ม ณ วนัทีล่งทนุ 

87.57 9.42 - - - - - - 

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 70.80 7.62 - - - - - - 

รายไดอ้ื่น 31.52 3.39 68.76 4.23 78.26 5.41 54.40 5.13 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 572.00 61.55 120.14 7.40 351.99 24.31 224.85 21.18 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (92.34) (9.94) (132.17) (8.14) (171.92) (11.87) (134.01) (12.63) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (270.80) (29.14) (355.37) (21.88) (392.55) (27.12) (212.93) (20.06) 

หน้ีสงสยัจะสญู (0.94) (0.10) (0.86) (0.05) (13.71) (0.95) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ค่าความนิยม - - - - (202.98) (14.02) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สทิธกิารเช่า - - - - (143.73) (9.93) - - 
ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง (11.18) (1.20) (0.02) (0.00) (1,631.74) (112.71) (66.12) (6.23) 

ขาดทุนจากการโอนทรพัยช์ าระหน้ี (1.61) (0.17) - - - - - - 
มลูคา่ทางบญัชตี ่ากว่าเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย
ทางออ้ม ณ วนัทีล่งทนุ 

(1.83) (0.20) - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย (378.69) (40.75) (488.42) (30.08) (2,556.63) (176.60) (413.06) (38.91) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

193.31 20.80 (368.28) (22.68) (2,204.64) (152.28) (188.21) (17.73) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (43.46) (4.68) (5.12) (0.32) (11.66) (0.81) (0.31) (0.03) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 149.85 16.12 (373.40) (22.99) (2,216.30) (153.09) (188.52) (17.76) 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้  5.24 0.56 22.39 1.38 (0.51) (0.04) - - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี 155.10 16.69 (351.01) (21.62) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

- - 1.96 0.12 - - - - 

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 155.10 16.69 (349.05) (21.49) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 

การแบง่ปันขาดทนุส าหรบัปี         
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 156.91 16.88 (351.01) (21.62) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 
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รายการ (ล้านบาท) ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ ปี Q3-59 ร้อยละ 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (1.81) (0.19) - - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี 155.10 16.69 (351.01) (21.62) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 

การแบง่ปันขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี         
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 156.91 16.88 (349.05) (21.49) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (1.81) (0.19) - - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 155.10 16.69 (349.05) (21.49) (2,216.81) (153.12) (188.52) (17.76) 

 

2.5.3. งบกระแสเงินสด 

รายการ (ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 Q3-2559 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 81.24 (297.10) (588.69) 187.01 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (816.86) (1,297.40) 203.50 (247.40) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,045.67 1,859.53 (154.62) 59.09 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 310.06 265.03 (539.81) (1.30) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 39.38 349.44 614.47 74.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 349.44 614.47 74.66 73.37 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินมูลค่ากิจการของ AQ 

3.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมนิราคากจิการของ AQ ตามวธินีี้แสดงใหเ้หน็ถงึมลูค่าซึง่ปรากฏตามบญัช ีณ ขณะใดขณะหนึ่ง ใน
ทีน่ี้เป็นการประเมนิมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัฯ ตามงบการเงนิงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่ผ่านการสอบทาน
โดยผูส้อบบญัช ีบรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

ที่ปรกึษาฯ ใช้งบการเงนิงวดสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เนื่องจากเป็นงบการเงนิตรวจสอบฉบบัล่าสุด  
โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

รายการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ล้านบาท) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 6,337.34 
สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั 0.00 
สว่นเกนิทุนจากการลดทุน 153.54 
สว่นต ่ากว่าทุนจากการเพิม่สดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย (47.94) 
ขาดทุนสะสม (2,691.82) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,751.13 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (ลา้นหุน้) 12,674.68 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.30 

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นตามวธิมีูลค่าหุ้นตามบญัช ีได้มูลค่าของกจิการ AQ เท่ากบั 12,674.68 ล้านบาท 
หรอืเท่ากบั 0.30 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ มูลค่าทางบญัชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึฐานะการเงนิขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ไดส้ะทอ้น
มูลค่าตลาดของสนิทรพัยบ์างรายการและเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิทีใ่ชอ้า้งองิ รวมทัง้ไม่ได้
สะทอ้นถงึความสามารถในการน าสนิทรพัยเ์หล่านัน้ไปท าก าไรในอนาคตของธุรกจิ ทีป่รกึษาฯ จงึไม่เลอืกใชว้ธินีี้ 

3.2. วิธีปรบัปรงุมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมูลค่ากจิการตามวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี เป็นการน ามูลค่าตามบญัชขีองกจิการ AQ ของ
งบการเงนิงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 ปรบัปรุงดว้ยราคาประเมนิทีด่นิและอาคาร เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าตลาดหรอื
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยน์ัน้ ๆ โดยราคาประเมนิของสนิทรพัยต่์าง ๆ จดัท าขึน้โดยบรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จ ากดั และบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท์ 
จ ากดั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ และปรบัปรุงดว้ยมูลค่าหนี้สนิจากคดคีวามกบัธนาคารกรุงไทยในกรณีฐาน จากนัน้
ปรบัปรุงดว้ยค่าก่อสรา้งเพิม่เตมิระหวา่งวนัที ่30 กนัยายน 2559 ถงึวนัทีป่ระเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์รวมถงึรายการขาดทนุ
จากการซือ้ขายสนิทรพัยร์ะหว่างกนัในอดตี โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรุงรายการ สรุปไดด้งันี้ 
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3.2.1. การปรบัปรงุมูลค่าทรพัยสิ์นตามราคาประเมิน 
ล าดบั เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 
ประเภท
สินทรพัย ์

รายการทรพัยสิ์น มลูค่าทาง
บญัชี ณ 
ไตรมาส 
3/2559 

ราคา
ประเมินช่วง
ไตรมาส 
1/2560 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

1 ALT บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 87 หลงั ภายในโครงการ 
กฤษดา แกรนด ์พารค์ รงัสติ โครงการ 42 เฟส 1, 3 ตดิ
ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี 

395.16 315.90 (79.26) 

2 ALT ทีด่นิเปล่า ทีด่นิทีจ่ะพฒันาเป็นโครงการภรูศีาลา เฟส 2 (เน้ือทีด่นิ
รวม 4-1-63 ไร)่ ตดิทางภาระจ ายอม แยกจากซอยเชงิ
ทะเล 14 ถนนศรสีนุทร ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง 
จงัหวดัภเูกต็ 

36.73 36.80 0.07 

3 ALT บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 7 หลงั ภายในโครงการ 
เอควิ เวลล ์พระราม 9 พระราม 9 ซอย 6 ถนนรมิคลอง
บางกะปิ (จตุรทศิ) แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

78.40 114.81 36.41 

4 ALT โรงแรม ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง อาคารโรงแรมสงู 7 ชัน้ 
(อาคาร บ)ี ในซอยเพชรบรุ ี47 แยก 10 (ซอยศนูยว์จิยั 
7) ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

25.80 128.00 102.20 

5 AQ ทีด่นิเปล่าและ
บา้นเดีย่ว 

ทีด่นิวา่งเปล่า 1 แปลงและทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 
จ านวน 2 หลงั ภายในโครงการกฤษดานคร 24 ถนน
เพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี

6.86 11.50 4.64 

6 AQ บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 54 หลงั อยูร่ะหวา่ง
พฒันาเป็นโครงการ เอควิ วรีา่ สวนสยาม 24 ตดิซอย
สวนสยาม 24 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันา
ยาว กรงุเทพมหานคร 

203.15 188.00 (15.15) 

7 AQ บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 229 หลงั ภายใน
โครงการเอควิ ชลบรุ-ีบายพาส ตดิซอยบา้นสวน – เลีย่ง
เมอืง 4 ต าบลบา้นสวนและต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชลบรุ ี

343.58 346.10 2.52 

8 AQ บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้ง (อาคารโฮมออฟฟิศ 3 ชัน้
จ านวน 4 อาคาร) ภายในโครงการรงัสติ บชี พารค์ 
พหลโยธนิ-รงัสติ ตดิซอยคลองหลวง 26 ถนนพหลโยธนิ 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

52.69 34.00 (18.69) 

9 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 2 แปลง (เน้ือที ่2-0-42.50 ไร)่ ภายใน
โครงการกฤษดานคร 29 ซอยคลองหลวง 26 ถนน
พหลโยธนิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

0.00 8.90 8.90 

10 AQ บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 7 หลงั ภายในโครงการ
ภรูศีาลา ซอยเชงิทะเล 14 ถนนศรสีนุทร ต าบลเชงิทะเล 
อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

84.42 84.80 0.38 
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ล าดบั เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ประเภท
สินทรพัย ์

รายการทรพัยสิ์น มลูค่าทาง
บญัชี ณ 
ไตรมาส 
3/2559 

ราคา
ประเมินช่วง
ไตรมาส 
1/2560 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

11 AQ บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 4 หลงั ภายในโครงการ
กฤษดาซติี ้เลค แอนด ์พารค์ (โครงการ 30) ถนน
เทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

7.49 14.60 7.11 

12 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 3 แปลง (เน้ือทีร่วม 0-3-59.80 ไร)่ ภายใน
โครงการกฤษดานคร 25 (ธานนทก์อลฟ์ววิแอนดส์ปอรต์
คลบั) ถนนประชารว่มใจ แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลอง
สามวา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5.75 6.40 0.65 

13 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 1 แปลง (เน้ือที ่0-2-77 ไร)่ ภายใน
โครงการกฤษดานคร 27 ถนนหอมจนัทร ์ต าบลหอม
เกรด็ อ าเภอสามพราน จงัหวดัปทุมธานี 

5.81 8.30 2.49 

14 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 3 โฉนด (เน้ือที ่117-0-88.50 ไร)่ ตดิถนน
โครงการกฤษดานคร 19 ซอยคลองหลวง 24 ถนน
พหลโยธนิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

440.21 468.90 28.69 

15 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 5 แปลง (เน้ือที ่2-0-46 ไร)่ ภายใน
โครงการกฤษดานคร 19 ซอยคลองหลวง 24 ถนน
พหลโยธนิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

13.27 21.70 8.43 

16 AQ หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 3 หอ้ง ภายในโครงการ “The Kris 7 
Ratchada 17” ตดิซอยรชัดาภเิษก แขวงดนิแดน เขตดนิ
แดง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5.59 9.50 3.91 

17 AQ หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 1 หอ้ง เลขที ่6/102 ชัน้ 2 อาคาร A3 
ภายในโครงการ “กมลา ฟอลส”์ ถนนสายกมลา-ป่าตอง 
ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ 

9.27 15.00 5.73 

18 AQ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 5 แปลงไมต่ดิต่อกนั (เน้ือที ่68-3-26 ไร)่ 
ตดิถนนเพชรเกษมและถนนสายแคแถว-วงัน ้าขาว ต าบล
บางแกว้และต าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดั
นครปฐม 

37.88 46.00 8.12 

19 AQ หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 3 หอ้ง ภายในโครงการ “คอนโดเทล 
คลฟิ แอนด ์บชี” ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอ
ชะอ า อ าเภอชะอ า เพชรบรุ ี

9.53 21.20 11.62 

20 AQ อาคาร
เอนกประสงค ์

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 1 อาคาร ภายในโครงการ 
เดอะ ครสิ รชัดา เลขที ่332 ซอยรชัดาภเิษก 17 ถนน
รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

13.13 17.00 3.87 

21 AQ และ 
AQV 

โรงแรม ทีด่นิพรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้งโครงการ “ฟลอรา่ ครคี 
เชยีงใหม”่ (กฤษดาดอย รสีอรท์ เชยีงใหม)่ ตัง้อยูเ่ลขที ่
90 หมู ่4 ถนนสายสะเมงิ-หางดง ต าบลบา้นปง อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่

481.64 516.00 34.36 
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ล าดบั เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ประเภท
สินทรพัย ์

รายการทรพัยสิ์น มลูค่าทาง
บญัชี ณ 
ไตรมาส 
3/2559 

ราคา
ประเมินช่วง
ไตรมาส 
1/2560 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

22 AQH โรงแรมและ
คอนโดมเินียม 

ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง อาคารโรงแรมสงู 7 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร (อาคาร เอ) และอาคารชุดพกัอาศยั สงู 
7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร (อาคาร ซ)ี  ตัง้อยูใ่นซอยเพชรบรุ ี
47 แยก 10 (ซอยศนูยว์จิยั 7) ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

200.60 216.00 15.40 

23 AQS บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 3 ชัน้ จ านวน 2 หลงั โครงการ 15 
Gates ซอยโยธนิพฒันา 11 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

27.43 40.40 12.97 

24 AQS คอนโดมเินียม ทีด่นิพรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้งจะพฒันาเป็นอาคารชุดพกั
อาศยั “โครงการเอสเตท รตันาธเิบศร” ตดิถนนรตันาธิ
เบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี

507.51 434.30 (73.21) 

25 AQS ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า 2 แปลง (เน้ือที ่37-0-64.50 ไร)่ ตดิถนน
บา้นตรอกมว่ง แยกจากถนนเทพกระษตัร-ีในยาง ต าบล
สาค ูอ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

295.57 341.50 45.93 

26 AQS โรงแรม สทิธกิารเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งภายใตช้ื่อ “โรงแรม 
มาลบี ูบชี รสีอรท์” เลขที ่15/2 ถนนเลยีบหาดเฉวง 
ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

60.00 53.80 (6.20) 

27 AQS โรงแรม หอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 11 หอ้งภายในโครงการ “ชาช่า 
รสีอรท์ & เรสซเิดนท”์ ถนนแหลมเสด็ ต าบลมะเรต็ 
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

94.41 162.80 68.39 

28 AQS หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 1 หอ้ง ภายในอาคารชุดบา้นแสนปลืม้ 
ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลหวัหนิ อ าเภอปราณบรุ ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

5.82 9.10 3.28 

29 CTR ทีด่นิเปล่า สทิธกิารเช่าทีด่นิวา่งเปล่า (เน้ือที ่81-0-0 ไร)่ ตดิถนน
สาธารณะประโยชน์ บรเิวณหาดแสม เกาะลา้น ต าบลนา
เกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

88.25 79.40 (8.85) 

30 FZA โกดงัสนิคา้ สทิธกิารเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง (อาคาร 14 หลงั) 
ตัง้อยูท่ีโ่ครงการ Bangkok Free Trade Zone ถนนเมอืง
ใหมบ่างพล ีต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

150.12 152.00 1.88 

31 TNP ทีด่นิเปล่า ทีด่นิวา่งเปล่า (เน้ือที ่1-0-80 ไร)่ ตดิทางภาระจ ายอม 
แยกจากซอยเชงิทะเล 14 ถนนศรสีนุทร ต าบลเชงิทะเล 
อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ (ภรูศีาลาเฟส 3) 

4.51 12.00 7.49 

32 TNP หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 1 หอ้ง ภายในโครงการ “The Kris 6 
Ratchada 17” ตดิซอยรชัดาภเิษก ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงดนิแดน เขตดนิแดง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

-0.30 3.60 3.90 

33 TNP บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 7 หลงั ภายใตช้ื่อ
โครงการ เอควิ เวลล ์พระราม 9 พระราม 9 ซอย 6 ถนน
รมิคลองบางกะปิ (จตุรทศิ) แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

86.58 114.79 28.21 
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ล าดบั เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ประเภท
สินทรพัย ์

รายการทรพัยสิ์น มลูค่าทาง
บญัชี ณ 
ไตรมาส 
3/2559 

ราคา
ประเมินช่วง
ไตรมาส 
1/2560 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

34 VTK หอ้งชุดพกั
อาศยั 

หอ้งชุดพกัอาศยั 91 หอ้ง ภายในโครงการ “การเ์ดนท ์
อโศก พระราม 9” ตดิซอยเลยีบคลองบางกะปิ ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

237.02 183.50 (53.52) 

35 VTK อาคาร
อเนกประสงค ์

ทีด่นิและอาคารเอนกประสงคจ์ านวน 1 อาคาร ภายใน
โครงการ การเ์ดน้ท ์อโศก พระราม 9 ซอย 6 ถนนรมิ
คลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

213.50 228.50 15.00 

36 VNK บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 102 หลงั อยูร่ะหวา่ง
พฒันาเป็นโครงการ “เอควิ อารเ์บอร ์สวนหลวง ร.9 – 
พฒันาการ” ตดิซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 48 และตดิ
ซอยสาธารณะ (คลองปลดัเปรยีง) แขวงดอกไม ้เขต
ประเวศ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

658.16 409.90 (248.26) 

37 VTK บา้นเดีย่ว ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 4 หลงั ภายใตช้ื่อ
โครงการ เอควิ เวลล ์พระราม 9 พระราม 9 ซอย 6 ถนน
รมิคลองบางกะปิ (จตุรทศิ) แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

198.52 232.40 33.88 

  รวม  5,084.06 5,087.40 3.29 

 

จากการปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชตีามราคาประเมนิทรพัยส์นิขา้งตน้ บรษิทัฯ ตอ้งประมาณการมลูค่าทรพัยส์นิ
เพิม่ขึน้ จ านวน 3.29 ลา้นบาท 

3.2.2. การประมาณการมลูค่าความเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญา  

ตามค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ในคดหีมายเลขด าที ่อม.3/2555 
คดหีมายเลขแดงที่ อม.55/2558 ได้วนิิจฉัยว่า บรษิัทฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมในการสนับสนุนการยกัยอกทรพัย์สนิของ
ธนาคารกรุงไทยในการอนุมตัสินิเชื่อตามวตัถุประสงค์ ดงันี้ 1) เพื่อใหบ้รษิทั อาร ์เค โปรเฟสชนัแนล จ ากดั น าเงนิไป
ซือ้ทีด่นิ และ 2) เพื่อใหบ้รษิทั โกลเดน้ อนิดสัเทรยีล พารค์ จ ากดั ปลดภาระหนี้กบัธนาคารกรุงเทพและไดร้บัหุน้บุรมิ
สทิธิข์องบรษิทัฯ จากธนาคารกรุงไทยโดยไดร้บัเครดติการช าระค่าหุน้ภายใน 4 เดอืนโดยไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่
การกระท าดงักล่าวถือเป็นการกระท าโดยทุจรติและไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงได้ตดัสนิให้
บริษัทฯ ร่วมกบันายวิชยั กฤษดาธานนท์ นายรชัฎา กฤษฎาธานนท์และจ าเลยร่วมอีก 24 ราย ร่วมกนัคืนเงินแก่
ธนาคารกรุงไทยเป็นจ านวน 10,004.47 ลา้นบาท จากค าตดัสนิดงักล่าวบรษิทั โกลเดน้ เทคโนโลยี ่อนิดสัเทรยีล พารค์ 
จ ากดั ซึง่เป็นจ าเลยในคดอีาญาและบรษิทัย่อย ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั เค แอนด ์ว ีเอส อาร ์เอส การเ์ดน้ จ ากดั (การเ์ดน้โฮม) 
จึงได้น าที่ดินเปล่าจ านวน 216 โฉนด เนื้อที่รวม 4,330-3-88.50 ไร่ ไปจดจ านองกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็น
หลกัประกนัของสนิเชื่อตามคดพีพิากษา  

ทัง้นี้ ทีด่นิเปล่าดงักล่าวไดม้กีารประเมนิราคาโดยบรษิทั เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผู้
ประเมนิทรพั์สนิที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยมมีูลค่าตามราคาประเมนิ ณ เดอืนเมษายน 2560 
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เท่ากบั 11,600 ล้านบาทและมูลค่าบงัคับขายเท่ากบั 5,800 ล้านบาท ทัง้นี้ ผลการรายงานการส ารวจพื้นที่ที่เป็น
หลกัประกนัของผู้ประเมนิทรพัย์สนิอสิระพบว่ามผีู้บุกรุกที่ดนิจ านวน 177 ราย บรษิัทฯ จงึประมาณการค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นเพิม่เติมอกีจ านวน 51.93 ล้านบาท เพื่อให้สามารถขายที่ดนิได้ตามสัญญาจดัการทรพัย์สนิ โดยสามารถสรุป
ประมาณการเสยีหายไดด้งันี้ 

รายการ (ล้านบาท) จ านวนเงิน 

มลูคา่คา่เสยีหายตามค าพพิากษา 10,004.47 

บวก คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถขายทีด่นิไดต้ามสญัญาการจดัการทรพัยส์นิ 121.29 

บวก คา่ภาษธีุรกจิเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย) 191.40 

บวก คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย (มลูคา่บงัคบัขาย) 58.00 

บวก คา่ใชจ้า่ยในการโอน (ราคาประเมนิทีด่นิจากกรมทีด่นิ) 110.61 

หกั มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะขายได ้(มลูคา่บงัคบัขายสทุธจิากคา่นายหน้าในการขาย) (5,800.00) 
ประมาณการค่าเสียหาย –สทุธิ 1 4,685.76 

หมายเหตุ 1 มลูค่าของค่าเสยีหายทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งชดใชจ้รงิขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายทีด่นิหลกัประกนัดงักล่าวใหไ้ดใ้นราคาสุทธติามทีบ่รษิทัฯ
ไดป้ระมาณการไวแ้ละการเ์ดน้โฮมจะไมใ่ชส้ทิธไิล่เบีย้ต่อบรษิทัฯ 

 

3.2.3. คดีแพ่งท่ียงัไมส้ิ่นสุด 

สบืเนื่องจากคดอีาญาขา้งต้น ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดน้ าสญัญาเงนิกูย้มืเงนิมาฟ้องเรยีกเงนิคนื
พรอ้มดอกเบีย้จากบรษิทั โกลเดน้ เทคโนโลยี ่อนิดสัเทรยีล พารค์ จ ากดั (“โกลเดน้”) ในฐานะผูกู้ ้เป็นคดแีพ่งหมายเลข
ด าที ่ธ. 268/2549 คดหีมายเลขแดงที ่ธ. 2687/2550 เป็นทุนทรพัยจ์ านวน 10,234,752,863.31 บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้ เสร็จเสร็จแก่
ธนาคารกรุงไทย ภายหลงัจากศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง (“ศาล”) ไดม้คี าพพิากษาในคดี
หมายเลขด าที ่อม.3/2555 คดหีมายเลขแดงที ่อม.55/2558 ว่ากรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนธนาคารไดก้ระท าทุจรติ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายนัน้ อา้งองิจากความเหน็ทางกฎหมายของบรษิทัส านกังานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 
ทีป่รกึษาทางกฎหมายมคีวามเหน็ว่าในกรณีทีศ่าลมคี าพพิากษาใหส้ญัญากูย้มืเงนิระหว่างธนาคารกรุงเทพและโกลเดน้
เป็นโมฆะ ธนาคารกรุงไทยมีสทิธิเ์รียกร้องได้เฉพาะเงินต้นที่ยักยอกไปในฐานะลาภมิควรได้พร้อมดอกเบี้ยตาม
กฎหมายก าหนดในประมวลแพ่งและพาณิชยท์ีอ่ตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้แต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษาใหส้ญัญาเงนิกู้
เป็นโมฆะและธนาคารกรุงไทยได้ทวงถามโกลเด้นใหช้ าระเงนิคนืในฐานะลาภมคิวรได้จนกว่าจะคนืเงนิที่ยกัยอกไป
ทัง้หมด นอกจากนี้มลูหนี้กูย้มืทีธ่นาคารกรุงไทยน ามาฟ้องใหโ้กลเดน้ต้องรบัผดิชอบในคดแีพ่งนี้เป็นมูลหนี้เดยีวกบักบั
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หากบริษัทคืนเงินให้แก่ธนาคารตามที่ศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าพพิากษาแลว้เท่ากบัว่าธนาคารกรุงไทยได้รบัเงนิในส่วนสญัญาทีเ่ป็น
โมฆะคนืในฐานลาภมคิวรไดแ้ละจะไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใหโ้กลเดน้คนืเงนิในส่วนทีบ่รษิทัใชค้นือกี ในส่วนทดีนิ 4,330 ไร่ 3 
งาน 88.50 ตารางวาทีน่ าไปจ านอง ธนาคารไม่มสีทิธิบ์งัคบัตามสญัญาจ านองเน่ืองจากสญัญากูเ้งนิซึง่เป็นหน้ีประธาน
ตกเป็นโมฆะและไม่มผีลผกูพนัคู่สญัญาแลว้และจะตอ้งด าเนินการไถ่ถอนจ านองทีด่นิทีจ่ านองไวค้นืแก่ผูจ้ านอง อย่างไร
กต็าม มลูค่าของความเสยีหายทีบ่รษิทัจะตอ้งชดใชจ้รงิขึน้อยู่กบัค าพพิากษาของศาลแพ่งว่าจะพพิากษาอย่างไรและจะ
สัง่ใหบ้รษิทัชดใชใ้หก้บัธนาคารกรุงไทยเป็นจ านวนเงนิเพิม่อกีเป็นจ านวนเท่าใดตามมาตรา 438 ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยท์ีร่ะบุว่า “ค่าสนิไหมทดแทนจะพงึใชโ้ดยสถานใดเพยีงใดนัน้ใหศ้าลวนิิจฉยัตามควรแก่พฤตกิารณ์และ
ความรา้ยแรงแห่งความละเมดิ” 
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รายการปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชสีามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ (ล้านบาท) ล้านบาท 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 3,751.13 

ปรบัปรุงรายการ : มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) จากการประเมนิมลูคา่สนิทรพัย ์ 3.29 

ปรบัปรุงรายการ : มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) หนี้สนิจากคดคีวาม (กรณีฐาน) 1 (2,989.96) 

ปรบัปรุงรายการ : คา่ก่อสรา้งเพิม่เตมิระหวา่งวนัที ่30 กนัยายน 2559 ถงึวนัทีป่ระเมนิมูลคา่สนิทรพัย ์2 (130.80) 
ปรบัปรุงรายการ : ขาดทุนจากการซือ้ขายสนิทรพัยร์ะหวา่งกนัในอดตี3 (37.60) 

มลูคา่บญัชหีลงัปรบัปรุง 596.06 

จ านวนทุนทีอ่อกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ (ลา้นหุน้) 12,674.68 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.05 
หมายเหตุ  1 บรษิัทฯ ได้ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องคดีกรุงไทยและคดีอื่นๆไว้ในงบการเงนิระหว่างกาล วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ไว้แล้ว 
1,695.81 ล้านบาท ดงันัน้จงึยงัเหลอืมูลค่าหนี้สนิจากการฟ้องรอ้งทีต่้องปรบัปรุงเพิม่อกี 2,989.96 ล้านบาท จงึจะครบมูลค่าความเสยีหาย 4,685.77 
ลา้นบาท 

2. เนื่องจากงบการเงนิทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 แต่บรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิในเดอืนมีนาคม 2560 
ระหว่างนัน้ บรษิทัฯ ได้มกีารจ่ายค่าก่อสรา้งเป็นจ านวน 130.80 ล้านบาท เพื่อใหท้รพัยส์นิมมีลูค่าตามราคาประเมนิ ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ จงึหกัลบมลูค่า
ก่อสรา้งจ านวนดงักล่าวออกจากมลูค่าตามราคาประเมนิ 

3. เนื่องจากในอดตี บรษิทัฯ ไดม้กีารขายสนิทรพัยใ์หก้บับรษิทัในกลุ่มในราคาต ่ากว่าทนุรวมทัง้สิ้นเป็นมลูค่า 37.60 ลา้นบาท 
 

จากการประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ีไดม้ลูค่าของกจิการ AQ เท่ากบั 596.06 ลา้นบาท 

หรอืเท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ 

การวิเคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ (Scenario Analysis) 

ทีป่รกึษาฯ ไดจ้ าลองสถานการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัการขายทีด่นิทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนั (รายละเอยีดดงั

ปรากฏตามขอ้ 3.3.2) และค่าเสยีหายจากคดคีวามเป็นสามกรณี เพื่อใหเ้หน็ผลกระทบของมลูค่าความเสยีหายในกรณี

ต่างๆดงันี้ 

กรณี สถานการณ์ 
จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

กรณีดีท่ีสดุ 

บรษิทัฯ ขายทีด่นิไดต้ามราคาประเมนิ   11,600.00  

บรษิทัฯ ชดใชค้า่เสยีหายคดอีาญาและธนาคารกรุงไทยยกฟ้องหน้ีสนิคดแีพง่ 1   (10,004.47) 

รวม มลูค่าความเสียหาย (สทุธิ)2 0.00 

กรณีฐาน 

บรษิทัฯ ขายทีด่นิไดต้ามราคาบงัคบัขาย (รอ้ยละ 50 จากราคาประเมนิ) หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  5,318.70  

บรษิทัฯ ชดใชค้า่เสยีหายคดอีาญาและธนาคารกรุงไทยยกฟ้องหน้ีสนิคดแีพง่ 1  (10,004.47) 

รวม มลูค่าความเสียหาย (สทุธิ) (4,685.76) 

กรณีแย่ท่ีสดุ 

บรษิทัฯ ขายทีด่นิตามราคาบงัคบัขาย (รอ้ยละ 50 จากราคาประเมนิ) หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  5,318.70  

บรษิทัฯ ชดใชค้า่เสยีหายคดอีาญาและคดแีพง่ 3  (11,870.49) 4 

รวม มลูค่าความเสียหาย (สทุธิ) (6,551.79) 

หมายเหตุ 1 อา้งองิจากความเหน็ของบรษิทัส านกังานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั ทีป่รกึษาทางกฎหมายของ AQ 
 2 มลูคา่ขายทีด่นิทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนัเมื่อหกัลบกบัคา่เสยีหายคดีอาญาแลว้จะเป็นส่วนของบรษิทั เค แอนด ์ว ีเอส อาร ์เอส การเ์ดน้ 

จ ากดั (การเ์ดน้โฮม) 
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3. จ านวนหนี้ตามค าฟ้องจะเพิม่ขึน้จนกว่าจะมกีารช าระเงนิครบถว้น ในส่วนของดอกเบีย้ผดินดัในอตัรารอ้ยละ 15 จะค านวณนบัถดัจากวนั
ฟ้อง (วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2549) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระครบถว้น ทัง้นี้ ศาลมดีุลพนิิจในก าหนดเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
ทีป่รากฏจากการน าสบื  

4 หนี้สนิคดอีาญา 10,004.47 ลา้นบาท รวมกบัหนี้สนิเพิม่เตมิจากคดแีพ่งไดแ้ก่ ดอกเบีย้คา้งช าระจ านวน 1,856.32 ลา้นบาท และ 
ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกูป้ระจ าคา้งจ่ายจ านวน 9.7 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ 11,870.49 ลา้นบาท 
 

รายการปรับปรุงมลูคา่ทางบญัชีในสถานการณ์ตา่งๆจะสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีดีท่ีสดุ กรณีฐาน กรณีแย่ท่ีสดุ 

มลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ (ล้านบาท) จ านวนเงิน 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 3,751.13 3,751.13 3,751.13 

ปรบัปรุงรายการ : มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) จากการประเมนิมลูคา่สนิทรพัย ์ 3.29 3.29 3.29 

ปรบัปรุงรายการ : มลูคา่กจิการทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) จากหน้ีสนิจากคดคีวาม 1,695.81 (2,989.96) (4,885.98) 

ปรบัปรุงรายการ : คา่ก่อสรา้งเพิม่เตมิระหวา่งวนัที ่30 กนัยายน 2559 ถงึวนัที่
ประเมนิมลูคา่สนิทรพัย ์

(130.80) (130.80) (130.80) 

ปรบัปรุงรายการ : ขาดทุนจากการซือ้ขายสนิทรพัยร์ะหวา่งกนัในอดตี (37.60) (37.60) (37.60) 

มลูคา่บญัชหีลงัปรบัปรุง 5,281.83 596.06 (1,299.96) 

จ านวนทุนทีอ่อกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ (ลา้นหุน้) 12,674.68 12,674.68 12,674.68 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.42 0.05 (0.10) 

จากการประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีไดมู้ลค่าของกจิการ AQ เท่ากบั 596.06 ลา้นบาท 
หรอืเท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ วธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชเีป็นวธิทีี่สะท้อนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิีใ่กลเ้คยีงปัจจุบนั
มากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี อีกทัง้ได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวนัที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง 
ประกอบกบับรษิทัฯ ถอืครองสนิทรพัยอ์สงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั ทีป่รกึษาฯ จงึเลอืกใชว้ธินีี้ 

3.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

บรษิทัฯ หยุดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 เนื่องจากบรษิทัฯ 
ไม่สามารถน าส่งงบการเงนิประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2558 ตามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่
สามารถน าสง่งบการเงนิในงวดอื่น ๆ ไดต้ามก าหนดเวลา ทีป่รกึษาฯ จงึไม่สามารถประเมนิมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดได ้

3.4. วิธีเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ เป็นการน าอตัราสว่นทางการเงนิต่าง ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะการ
ประกอบธุรกจิใกลเ้คยีงกบั AQ  ซึง่มหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกบรษิทัคู่เทยีบโดยพจิารณาจากบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทีม่สีดัส่วนของรายไดจ้ากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายมากกว่ารอ้ยละ 40 และมสีดัส่วนรายไดจ้าก
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่าและประกอบธุรกจิโรงแรมรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 5 โดยไม่มสีดัสว่นรายไดท้ีส่ าคญัจากธุรกจิอื่น
มาท าการเปรยีบเทยีบเพื่อหามูลค่าทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดเ้ลอืกบรษิทัคู่เทยีบที่มลีกัษณะธุรกจิแบบเดยีวกนั
หรอืใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ รวมจ านวนทัง้สิน้ 6 ราย ไดแ้ก่ GOLD LH PF QH S และ UV โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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บริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

บมจ. แผน่ดนิทอง พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 
 
 
 
 
 

GOLD 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
โครงสร้างรายได้ ปี 2559 

 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 88.20 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่อาคารส านกังาน 3.20 
รายไดจ้ากการธรุกจิเซอรว์สิอพารท์เมนทแ์ละโรงแรม 4.10 
รายไดอ้ื่นๆ 4.50 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00  

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่อาศยั โดยขายบ้านจดัสรรพร้อมที่ดนิ ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์
โฮม และหอ้งชุดพกัอาศยั โครงการสว่นใหญ่อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และตามจงัหวดัใหญ่ ๆ 
เชน่ เชยีงใหม ่นครราชสมีา ขอนแก่น ภูเกต็ เป็นตน้ 

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รวมรายไดบ้า้นเดีย่วและทาวน์เฮา้ส ์ 70.50 
รวมรายไดห้อ้งชดุพกัอาศยั 18.90 
รวมรายไดธ้รุกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 8.30 
รายไดอ้ื่น 2.30 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00  

บมจ.พรอ็พเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยด าเนินการพฒันาโครงการบา้นเดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์บา้นแฝดและหอ้ง
ชุดพกัอาศยัในรูปแบบทีห่ลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นหลกั โดย
เน้นท าเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภาพสงู ใกลแ้นวรถไฟฟ้า 

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มทีด่นิ 42.50 
รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั 32.10 
รายไดจ้ากการขายทีด่นิ 5.60 
รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิโรงแรม 14.10 
รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 2.30 
รายไดอ้ื่น 3.50 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00  

บมจ.ควอลติี ้เฮาส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายและใหเ้ช่า บา้นพรอ้มทีด่นิ หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
อาคารที่พกัอาศยัให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และโรงแรม) อาคารส านักงาน 
รวมทัง้รบัจา้งบรหิาร และรว่มลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มทีด่นิ 71.06 
รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั 14.72 
รายไดจ้ากธรุกจิโรงแรม 3.91 
รายไดจ้ากธรุกจิอาคารส านกังานใหเ้ชา่ 1.78 
รายไดอ้ื่นๆ 8.53 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00  

บมจ.สงิหเ์อสเตท S พฒันาและลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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บริษทั ช่ือย่อ ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายบา้นเดีย่วและทาวน์โฮม 44.79 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่อาคารส านกังานและพืน้ทีค่า้ปลกี 16.55 
รายไดจ้ากธรุกจิโรงแรม 27.74 
รายไดอ้ื่นๆ 10.92 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00  

บมจ.ยนิูเวนเจอร ์
 

 
 
 
 
 
 

 

UV 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธุรกจิลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ (Holding company) โดยแบ่งเป็นสายการลงทุนและพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์สายธุรกจิผลติผงสงักะสอี๊อกไซด ์สายการลงทุนพลงังานและอื่นๆ 

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายไดจ้ากธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย-แนวสูง 25.48 
รายไดจ้ากธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย-แนวราบ 56.74 
รายไดจ้ากธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหเ้ชา่ 8.06 
รายไดอ้ื่น 9.72 
รวมรายได้ทัง้หมด 100.00 

 

3.4.1. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมนิราคาหุน้ตามวธินีี้ เป็นการประเมนิโดยพจิารณาอา้งองิจากมลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 
2559 คูณกบัค่าเฉลีย่อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบรษิทัจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิเป็นคู่เทยีบใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ 15 วนัท าการ จนถงึ 270 วนัท าการ โดยนบัยอ้นหลงัจากวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่เป็นวนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ 
พจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  สรุปไดด้งันี้ 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี 

ตามช่วงเวลาจ านวนวนัท าการย้อนหลงัต่างๆ (เท่า) 
15 วนั 30 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั 

บมจ.แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ (GOLD) 1.25 1.08 1.03 1.12 1.20 
บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์(LH) 2.60 2.59 2.36 2.06 2.41 
บมจ.พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค (PF) 0.64 0.61 0.64 0.61 0.55 
บมจ.ควอลติี ้เฮาส ์(QH) 1.30 1.24 1.18 1.13 1.16 
บมจสงิหเ์อสเตท (S) 2.18 1.99 2.11 3.36 3.12 
บมจ.ยนิูเวนเจอร ์(UV) 1.86 1.35 1.34 1.36 1.49 
ค่าเฉล่ียบริษทัคู่เทียบ 1.64 1.48 1.44 1.61 1.66 
คา่เฉลีย่ P/BV 1.64 1.48 1.44 1.61 1.66 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 ก.ย. 2559 (บาทตอ่หุน้) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
มลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.49 0.44 0.43 0.48 0.50 

จากการประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธิอีตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัช ีจะไดร้าคาประเมนิของบรษิทั AQ 
เท่ากบั 0.43-0.50 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ วธิดีงักล่าวเป็นการสะทอ้นถงึฐานะการเงนิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเปรยีบเทยีบ
กบัค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนดงักล่าวของบรษิทัจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิ โดยไม่สะทอ้นแผนการด าเนินธุรกจิ ความสามารถ
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ในการท าก าไร แนวโน้มการเตบิโตและเหตุการณ์ทีส่ าคญัต่าง ๆ ในอนาคต เช่น คดคีวามฟ้องรอ้ง เป็นตน้ แมว้่าบรษิทั
คู่เทยีบทีเ่ลอืกมามลีกัษณะการด าเนินธุรกจิใกลเ้คยีงกบั AQ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่เลอืกใชว้ธินีี้ 

3.4.2. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earing Ratio Approach) 

การประเมนิราคาหุ้นตามวธินีี้ เป็นการประเมนิโดยพจิารณาอ้างองิจากก าไรสุทธต่ิอหุน้ยอ้นหลงั 12 เดอืน
ล่าสดุ คณูกบัค่าเฉลีย่อตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธ ิ(P/E) ของบรษิทัจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิเป็นคู่เทยีบ ในช่วงเวลา
ต่างๆ ตัง้แต่ 15 วนัท าการจนถึง 270 วนัท าการ โดยนับย้อนหลงัจากวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ซึ่งเป็นวนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แต่เนื่องจากก าไรสุทธต่ิอหุน้ยอ้นหลงั 12 เดอืนล่าสุดของบรษิทัฯ มี
ผลการด าเนินงานขาดทุน จึงไม่สามารถน าวิธอีตัราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio 
Approach: P/E Ratio) มาใชป้ระเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ ในคร้งัน้ีได ้

3.5. วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of The Part) 

การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิรีวมส่วนของกจิการ (Sum of The Part) เพื่อประเมนิมูลค่ากจิการของ AQ และ
บรษิัทย่อยนัน้ ที่ปรกึษาฯ จะเลอืกใช้วธิปีระเมนิมูลค่าให้สอดคล้องกบัลกัษณะการด าเนินงานของแต่ละบรษิัท โดย
บรษิทัทีม่กีารด าเนินงานจะใชว้ธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(DCF) ในการประเมนิราคา ขณะที่ บรษิทัทีไ่ม่มี
การด าเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิใหบ้รกิารกบับรษิทัในเครอื จะประเมนิดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัช ี(Book Value) และวธิี
ปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach)  

หลงัจากท าการประเมนิมูลค่ากจิการของทุกบรษิัทแล้ว ที่ปรกึษาฯ ได้น ามูลค่ากจิการของบรษิัท VTK ไป
สะทอ้นในมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทั TNP และน ามลูค่ากจิการของบรษิทั CTR ไปสะทอ้นในมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทั 
AQV และน ามูลค่ากิจการของบริษัท AQH ไปสะท้อนในมูลค่าเงินลงทุนของบริษัท AQS หลงัจากนัน้ จึงน ามูลค่า
กจิการของบรษิทั AQM AQP ALT FZA VNK AQV TNP และ AQS ไปสะทอ้นในมลูค่าเงนิลงทุนของ AQ เมื่อประเมนิ
มลูค่ากจิการของ AQ ดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ

ตารางสรุปวธิกีารประเมนิราคาของ AQ และบรษิทัย่อย 

บริษทั บริษทัแม ่ สดัส่วนการถอืหุ้น วิธีการประเมิน มูลค่าของกิจการ 
(ล้านบาท) 

AQ 
 

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ 320.391 

AQM AQ 99.94 มลูคา่ทางบญัช ี (369.59) 

AQP AQ 99.93 มลูคา่ทางบญัช ี (73.33) 

ALT AQ 99.90 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ 203.84 

FZA AQ 99.98 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (9.91) 

VNK AQ 99.94 มลูคา่ทางบญัชปีรบัปรงุ (91.03) 

AQV AQ 99.94 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (300.13)2 

TNP AQ 99.80 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (284.05)3 

AQS AQ 99.99 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (37.21)4 

CTR AQV 99.99 มลูคา่ทางบญัชปีรบัปรงุ (192.88) 

VTK TNP 99.99 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ 48.56 
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บริษทั บริษทัแม ่ สดัส่วนการถอืหุ้น วิธีการประเมิน มูลค่าของกิจการ 
(ล้านบาท) 

AQH AQS 99.99 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ 22.26 

หมายเหต:ุ 1 เป็นมลูคา่กจิการทีร่วมมลูคา่เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ AQM AQP ALT FZA VNK AQV TNP AQS CTR VTK 
และ AQH แลว้ 

2 เป็นมลูค่ากจิการทีร่วมมลูค่าเงนิลงทนุของบรษิทั CTR แลว้ 
3 เป็นมลูค่ากจิการทีร่วมมลูค่าเงนิลงทนุของบรษิทั VTK แลว้ 
4 เป็นมลูค่ากจิการทีร่วมมลูค่าเงนิลงทนุของบรษิทั AQH แลว้ 
 
 

สรุปโครงสรา้งการถอืหุน้ วธิกีารประเมนิมลูค่ากจิการ และมลูค่ากจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราการคิดลด (Discount Rate) 

ที่ปรกึษาฯ ใช้ต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) : WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของต้นทุนของหนี้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของบรษิัท AQ เป็นอตัราส่วนลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 

99.94   99.93  

บจก.วทิรูธนากร  
(VTK) 

DCF = 48.56 ลบ. 

99.80  

บจก.อควาเรยีส โฮเทล็ 
แอนด ์รสีอรท์ (AQH)  
DCF = 22.26 ลบ. 

 

บจก.อควาเรยีส เอสเตท 
(AQS) 

DCF = (37.21) ลบ. 

บจก.เอควิ วลิเลจ  
(AQV) 

DCF = (300.13) ลบ. 
 

บจก.บา้นชดิธารา (CTR)  
ABV = (192.88) ลบ. 

บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้
(TNP) 

DCF = (284.05) ลบ. 
 

บจก.เอควิ มารเ์กต็ติง้ 
เซอรว์สิ (AQM) 

BV = (369.59) ลบ. 
 

บจก.เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้
แมเนจเมน้ท ์(AQP) 
BV = (73.33) ลบ. 

บจก.อลัลาย เทคโนโลย ี
อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ALT) 

DCF = 203.84 ลบ. 

บจก.ฟรโีซน แอสเซท 
(FZA) 

DCF = (9.91) ลบ. 

บจก.วลิล่า นครนิทร ์
(VNK) 

ABV = (91.03) ลบ. 

บมจ.เอควิ เอสเตท (AQ) 

DCF = 320.39 ลบ. 

99.90  99.98  99.94  

99.94  

99.99  99.99  

99.99  

99.99  
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WACC = (D/(D+E) x Kd x (1-T)) + (E/(D+E) x Ke) 
WACC = [ (0.02/(0.02+1)*6.50%*(1-20%) + (1/(0.02+1))*9.16% ] 
WACC = 9.09% 

โดยที ่   

D 
 
 

 
หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ เท่ากบั 0.02 เท่าของสว่นของผูถ้อืหุ้น อา้งองิจากอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (D/E) ของบรษิทัคู่เทยีบของ AQ โดยประกอบดว้ยบรษิทั GOLD, LH, 
PF, QH, S และ UV 

E  มลูคา่สว่นของผูถ้อืหุน้  

T  อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเทา่กบัรอ้ยละ 20 

Ke 
 

 
ตน้ทุนของสว่นของผูถ้อืหุน้ ค านวณดว้ยวธิ ีCapital Asset Pricing Model (CAPM) อยูท่ีร่อ้ยละ  
9.16 ตอ่ปี 

Kd 
 

 
 

ตน้ทุนของหน้ีสนิ อยูท่ีร่อ้ยละ 6.50 ตอ่ปี อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้รายใหญชัน้ด ี
(Minimum Loan Rate : MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ตน้ทุนของทุน (Ke) สามารถค านวณไดจ้ากวธิ ีCapital Asset  Pricing Model (CAPM) ดงันี้  

Ke = Rf + β x (Rm-Rf) 
 = 3.26% + 0.576*(13.50%-3.26%) 
 = 9.16%  
โดยที ่   
Rf 
 
 

 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มคีวามเสีย่ง (Risk Free Rate) อ้างองิจากอตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 3.26 ต่อปี (ทีม่า : 
ThaiBMA)  

Beta (β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คา่เฉลีย่คา่ความแปรปรวนระหวา่งผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ กบัผลตอบแทนของหุน้กลุม่
บรษิทัคูเ่ทยีบ (ค านวณจากราคาปิดยอ้นหลงั รายสปัดาห ์5 ปี) ซึง่ Unleverage Beta มคีา่เทา่กบั 
0.57 และปรบัดว้ยอตัราหน้ีสนิตอ่ทุนของ AQ จะไดค้า่ Beta เทา่กบั 0.58 

  

บริษทัคู่เทียบ Levered Beta Unlevered Beta 
บมจ.แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์(GOLD) 0.67 0.54 
บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์(LH) 1.01 0.77 
บมจ.พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค (PF) 1.14 0.27 
บมจ.ควอลติี้ เฮาส ์(QH) 1.18 0.68 
บมจ.สงิหเ์อสเตท (S) 1.13 0.65 
บมจ.ยนูิเวนเจอร ์(UV) 0.71 0.50 

Rm 
 
 

 
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Market Return) ค านวณไดจ้ากอตัราผลตอบแทนรวมเฉลีย่
รายปีจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในชว่ง 15 ปี ยอ้นหลงั ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 มคีา่รอ้ยละ 
13.50 ตอ่ปี  

จากสมมตฐิานขา้งตน้ มตีน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (WACC) เท่ากบัรอ้ยละ 9.09 ต่อปี 
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การประเมินมูลค่ากิจการของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั AQ 

3.5.1. บริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (AQ) 

การประเมนิมูลค่ากจิการของ AQ ด้วยวิธมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(DCF) เป็นการค านวณหา
มลูค่าของกจิการ โดยพจิารณาจากความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตจากการลงทุน โดยค านึงถงึกระแส
เงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคต ที่ปรกึษาฯ ประมาณการกระแสเงนิสดจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบัสมมตฐิานและเหตุผลต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการประมาณขอ้มลูทางการเงนิและแผนการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
รวมทัง้พจิารณาถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการจดัท าประมาณการดว้ย 

 การประเมินมูลค่ากิจการของ AQ ในครัง้นี้ ประกอบด้วย โครงการในปัจจุบนั จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเอควิ เชด ิบายพาส-ชลบุร ีโครงการรงัสติ บซิพารค์ โครงการภูรศีาลาและโครงการเอควิ วริา โดยสนิทรพัย์
ประเภททีด่นิรอการพฒันา ทีด่นิเปล่า หอ้งชุดพกัอาศยัและบา้นพรอ้มทีด่นิทีค่งเหลอืจากการขายของโครงการในอดตี 
จะใหม้ลูค่าตามราคาประเมนิทรพัยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิทรพัยส์นิ ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ที่
ปรกึษาฯ ได้ใช้ขอ้มูลการขายระหว่างเดอืนตุลาคม 2559 ถึงเดอืนธนัวาคม 2559 ตามขอ้มูลจรงิ โดยอ้างองิขอ้มูลที่
ได้รบัและการสมัภาษณ์ทางบรษิัทฯ เพื่อให้ผลลพัธท์ี่ได้สะท้อนความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ดงันัน้ ประมาณการขายตาม
สมมติฐานของทีป่รกึษาฯ จะเริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาขอ้มูลทีไ่ด้รบัจาก
บรษิัทฯ โดยอ้างองิจากแผนการขาย รายละเอยีดโครงการทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั และขอ้มูลการขายที่เกดิขึน้จรงิในอดตี 
รวมถงึสภาวะอุตสาหกรรม ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดน้ าไปปรบัใชใ้นการประมาณการตามความเหมาะสม โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

(1) โครงการเอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส 

โครงการเอควิ เชด ิบายพาส ชลบุร ีเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่อาศยัสไตล์โมเดริ์นบนท าเลศกัยภาพ 
ชลบุร-ีบายพาส ซึง่เริม่ด าเนินการขายตัง้แต่ช่วงปลายปี 2558 ปัจจุบนัมจี านวนยนูิตคงเหลอื จ านวน 24 ยนูิต โดยสรุป
รายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทบา้นเดีย่วและบา้นแฝด 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2564 
จ านวนยนิูต 
 
 
 
 

  ประเภทบา้น ยนิูตขาย   ยนิูตโอน  
บา้นเดีย่ว 3 3 
บา้นแฝด 234 236 
รวม 237 239 

อตัราการขาย บา้นเดีย่ว : ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ค.-ม.ีค.2560 
บา้นแฝด : ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 4 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ต.ค.2559-ต.ค. 2564 

ราคาขาย  ประมาณการราคาขายบา้นเดีย่วเฉลีย่เท่ากบั 7.29 ลา้นบาทตอ่ยนิูตและบา้นแฝด
เท่ากบั 3.37 ลา้นบาทต่อยนิูต 
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รายการ สมมติฐาน 
เงือ่นไขการช าระเงนิ บา้นเดีย่ว 

- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.65 ลา้นบาท 
บา้นแฝด 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.03 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.10 ลา้นบาท 
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอืเทา่กบั 264.30 ลา้นบาท 
คา่ระบบสาธารณูปโภค ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอืเทา่กบั 41.09 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารการขาย ประมาณการเดอืนละ 0.25 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

(2) โครงการรงัสิต บิซพารค์ 

โครงการรงัสติ บซิพารค์ มลีกัษณะเป็นโฮมออฟฟิศ 3 ชัน้สไตลบ์า้นเดีย่ว โครงการตัง้อยู่บนถนนคลองหลวง
ซอย 26 อยู่ห่างฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ประมาณกโิลเมตร  

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทโฮมออฟฟิศ 3 ชัน้  

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2564 
จ านวนยนิูต ประมาณการยนิูตขายจ านวน 4 ยนิูต และยนิูตโอนจ านวน 9 ยนิูต 
อตัราการขาย ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน พ.ค.-ส.ค. 2560 

ราคาขาย  ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 8.31 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ - ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.65 ลา้นบาท 
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ไม่มตีน้ทุนคา่กอ่สรา้งเน่ืองจากโครงการแลว้เสรจ็ 100% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารการขาย ประมาณการเฉลีย่เดอืนละ 0.40 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
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รายการ สมมติฐาน 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

(3) โครงการภรีูศาลา 

โครงการภูรศีาลา ตัง้อยู่ตดิซอยเชงิทะเล 14 แยกจากถนนศรสีนุทร ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 
เป็นโครงการพฒันาเพื่อการอยู่อาศยั โดยมลีกัษณะอาคารเป็นบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ พรอ้มสระว่ายน ้าแบบ Villia  

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ พรอ้มสระวา่ยน ้าแบบ Villa 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2560 
จ านวนยนิูต ประมาณการยนิูตขายและยนิูตโอนเท่ากบั 7 ยนิูต 
อตัราการขาย ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ค.-ก.ค. 2560 

ราคาขาย  ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 18.86 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ - ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 1.00 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด เท่ากบัรอ้ยละ 35 ของราคาขา หรอืงวดละ 7 ลา้นบาท  
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ไม่มตีน้ทุนคา่กอ่สรา้งคงเหลอื เน่ืองจากโครงการแลว้เสรจ็ 100% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

(4) โครงการเอคิว วีรา่ สวนสยาม 24 

โครงการเอควิ วรี่า สวนสยาม 24 มลีกัษณะเป็นทาวน์โฮม 3 ชัน้ ตัง้อยู่ตดิซอยสวนสยาม 24 ถนนสวนสยาม
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งอยูร่ะหวา่งพฒันาเป็นโครงการเอควิ วรีา่ สวนสยาม 24 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2562 
จ านวนยนิูต ประมาณการยนิูตขายและยนิูตโอน เท่ากบั 54 ยนิูต 
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รายการ สมมติฐาน 
อตัราการขาย ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน พ.ย. 2559.-ก.พ. 2562 
ราคาขาย  ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 5.68 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ - ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.40 ลา้นบาท  
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ไม่มตีน้ทุนคา่กอ่สรา้งคงเหลอื 
คา่ระบบสาธารณูปโภค ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอืเทา่กบั 8.36 ลา้นบาท 
ดอกเบีย้จา่ยคา่ก่อสรา้ง ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอืเทา่กบั 1.25 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยในการขาย ประมาณการเดอืนละ 0.25 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของบรษิทั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ นอกจากประมาณการสมมติฐานทางการเงินของทัง้ 4 โครงการข้างต้น บริษัท AQ ยงัมีรายได้และ
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานกบับรษิัทในกลุ่ม รวมถงึสมมตฐิานในการประมาณการดอกเบีย้จ่ายและภาษีจ่าย โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

รายการ สมมติฐาน 
รายไดจ้ากการจดัการธุรกจิ 
 

ประมาณการเทา่กบั 21.20 ลา้นบาทตอ่ปี ซึง่เป็นรายไดจ้ากการรบับรหิารจดัการ
ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม อา้งองิขอ้มลูจากสญัญาระหวา่งกนัของกลุ่มบรษิทั 

รายไดอ้ืน่ 
 
 
 

ประมาณการเทา่กบั 21.26 ลา้นบาทตอ่ปี ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รษิทั 
AQV เช่าช่วงทีด่นิส าหรบัโครงการ ฟลอร่า ครคี เชยีงใหม่ (โครงการกฤษดาดอย) 
และรายไดจ้ากการรบับรหิารงานวางแผนทางการตลาดใหก้บับรษิทัในกลุ่ม อา้งองิ
ขอ้มลูจากสญัญาระหวา่งกนัของกลุ่มบรษิทั 

ดอกเบีย้รบั 
 

ประมาณการดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ MLR 
ของธนาคารกรงุเทพ เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

 
ประมาณการเทา่กบั 3.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่เช่าพืน้ทีบ่รษิทั VTK และคา่เช่า
รถยนตจ์ากบรษิทั AQP เป็นตน้ 

ดอกเบีย้จา่ย 
 

ประมาณการดอกเบีย้จา่ยส าหรบัเงนิกูย้มื โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ MLR ของ
ธนาคารกรงุเทพ เท่ากบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20 

 

โดยอาศยัขอ้มูลและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งต้น สรุปประมาณการทางการเงนิตัง้แต่ไตรมาสที ่4/2559 ถงึปี 
2564 ไดด้งันี้  
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 52.10 444.73 300.05 194.47 168.99 168.99 
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ (37.38) (235.86) (232.17) (149.60) (129.71) (129.71) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 14.72 208.87 67.88 44.87 39.28 39.28 

รายไดจ้ากการจดัการธุรกจิ 5.30 21.20 21.20 21.20 21.20 18.00 
รายไดอ้ื่น 4.32 21.26 17.06 14.06 14.06 14.06 
ดอกเบีย้รบั 45.47 190.76 190.76 151.77 151.77 151.77 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 69.81 442.08 296.90 231.91 226.32 223.12 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (39.95) (162.83) (149.97) (140.85) (142.10) (141.92) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 29.86 279.26 146.93 91.06 84.22 81.20 

ดอกเบีย้จา่ย (0.45) (1.79) (1.79) (1.79) (1.79) (1.79) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 29.42 277.47 145.14 89.26 82.42 79.41 

ภาษเีงนิได ้ - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 29.42 277.47 145.14 89.26 82.42 79.41 

       
EBIT หลงัหกัภาษี 29.86 279.26 146.93 91.06 84.22 81.20 

หกั ดอกเบีย้รบั (45.47) (190.76) (190.76) (151.77) (151.77) (151.77) 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (0.58) (2.55) (2.30) (2.12) (2.12) (1.92) 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 9.11 9.62 10.08 10.50 10.92 7.39 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมุนเวยีน 28.76 240.18 181.96 82.13 63.29 320.16 
FCFF 21.68 335.74 145.92 29.79 4.54 255.05 

Terminal Value (รายไดต้า่งๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย) - - - - - 116.56 
FCFF + Terminal Value 21.68 335.74 145.92 29.79 4.54 371.61 

มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 21.22 301.13 119.96 22.45 3.14 235.30 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 

มูลค่าปัจจบุนัของกิจการ 703.21 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 26.02 
บวก เงนิลงทุนชัว่คราว 365.50 

บวก เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 57.05 

บวก เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ 3.5.2) (961.43) 

บวก เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย2 3,462.88 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย2 818.87 

บวก หอ้งชุดพกัอาศยัโครงการกมลา ฟลอร ์(1 หอ้ง)1  13.21 
บวก หอ้งชุดพกัอาศยัโครงการคอนโดเทล คลฟิ แอนด ์บชี (3 หอ้ง) 1 17.73 

บวก หอ้งชุดพกัอาศยัโครงการ Kris 7 รชัดา 17 (3 หอ้ง) 1 8.31 

บวก ทีด่นิเปลา่ภายในโครงการธานนท ์กอลฟ์ววิแอนดส์ปอรต์คลบั เฟส 2 (3 แปลง) 6.40 

บวก ทีด่นิวา่งเปลา่ (1 แปลง) และทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ (2 แปลง) ภายในโครงการกฤษดานคร 24 11.50 

บวก ทีด่นิวา่งเปลา่ภายในโครงการโครงการกฤษดานคร 27 (กฤษดา มารน่ีา) (1 แปลง) 8.30 
บวก ทีด่นิวา่งเปลา่ตดิถนนโครงการกฤษดานคร 19 (กฤษดา รอยลั พารค์) (3 โฉนด) 468.90 

บวก ทีด่นิวา่งเปลา่ภายในโครงการกฤษดานคร 19 (กฤษดา รอยลั พารค์) (5 แปลง) 21.70 

บวก ทีด่นิวา่งเปลา่ ตดิถนนเพชรเกษม จ.นครปฐม (4 แปลง พืน้ทีไ่มต่ดิตอ่กนั) 46.00 

บวก บา้นเดีย่ว โครงการกฤษดาซติี ้เลค แอนด ์พารค์ (ขาดการบ ารุงรกัษา 4 หลงั) 14.60 

บวก ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (อาคารเอนกประสงค ์2 ชัน้ และสระวา่ยน ้า) โครงการ รชัดาภเิษก 17  17.00 

หกั หน้ีสนิระยะยาวภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ีทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (0.99) 
หกั เงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่ขา้เงื่อนไขผดินดัช าระ (26.58) 

หกั ดอกเบีย้คา้งจา่ยบรษิทัยอ่ย (24.85) 

หกั ดอกเบีย้คา้งจา่ยสถาบนัการเงนิและอื่น ๆ (0.01) 

หกั หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (0.99) 

หกั ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง (4,685.77) 

หกั ประมาณการหน้ีสนิทีต่อ้งจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (46.17) 
มลูค่าส่วนของผูถื้อหุ้น 320.39 

หมายเหตุ : 1 เนื่องจากเป็นหอ้งชดุพกัอาศยัพรอ้มอยู่อาศยั จงึประเมนิมลูค่าตามราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ โดยหกัค่าธรรมเนียมการโอน เทา่กบั
ร้อยละ 1.00 ของราคาขาย ภาษีธุรกจิเฉพาะ เท่ากบัร้อยละ 3.30 ของราคาขาย และภาษีเงนิได้นิติบุคคล เท่ากบัร้อยละ 20.00 ของรายได้หลงัหกั
ค่าใชจ้า่ยดงัทีก่ล่าวมา  

2 ตารางสรปุเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบัระหว่าง AQ และบรษิทัย่อย 
บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ล้านบาท) 

มูลค่าเงินให้กู้ยืม  มูลค่าดอกเบีย้ค้างรบั  
TNP            599.80                  248.39  
AQM            265.23                  168.10  
AQP            119.57                    32.08  
ALT            338.85                    86.09  
FZA            144.80                    42.21  
VNK            278.02                    24.20  
AQS          1,175.14                  118.52  
AQV            541.47                    99.28  
รวม             3,462.89  818.87 
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จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีดงักล่าวข้างต้น บริษัท AQ มีมูลค่ากิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั 320.39 ลา้นบาท 

การวิเคราะหส์ถานการณ์ต่าง ๆ (Scenario Analysis) 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการขายที่ดินที่เป็นหลกัประกนั (รายละเอียดดงั

ปรากฎตามขอ้ 3.3.2 และประเมนิมูลค่าความเสยีหายจากคดคีวามเป็น 3 กรณี เพื่อใหเ้หน็ผลกระทบของมูลค่าความ
เสยีหายในกรณีต่างๆ ดงันี้ 

3.5.2. สรปุมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของ AQ 
บริษทั สดัส่วนการถอืหุ้น วิธีการประเมิน มูลค่าของกิจการ 

(ล้านบาท) 
AQM 99.94 มลูคา่ทางบญัช ี (369.59) 

AQP 99.93 มลูคา่ทางบญัช ี (73.33) 

ALT 99.90 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ 203.84 

FZA 99.98 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (9.91) 

VNK 99.94 มลูคา่ทางบญัชปีรบัปรงุ (91.03) 

AQV* 99.94 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (300.13) 

TNP* 99.80 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (284.05) 

AQS* 99.99 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (37.21) 

รวม (961.43) 

หมายเหตุ*  ไดร้วมมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัย่อยเรยีบรอ้ยแลว้ 

3.5.2.1. บริษทั เอคิว มารเ์กต็ต้ิง เซอรวิ์ส จ ากดั (AQM) 

บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ จ ากดั ประกอบธุรกจิหลกัในการบรหิารงานขายอสงัหารมิทรพัย์ จดักจิกรรม
การประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณาใหแ้ก่โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบรษิทั AQ จงึประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ(Book Value Approach) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ล้านบาท) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 1.00 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (370.81) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (369.81) 
มูลค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ (รอ้ยละ 99.94) (369.59) 

รายการ 
สถานการณ์ (ล้านบาท) 

กรณีท่ีดีท่ีสุด กรณีฐาน กรณีท่ีแย่ท่ีสุด 

มลูค่าความเสยีหาย  -     (4,685.77)  (6,551.79) 
มลูค่ากจิการ  5,006.16  320.39  (1,545.63) 
มูลค่ากิจการ (บาท) ต่อหุ้น 0.40 0.03  (0.13) 
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จากการประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิดีงักล่าวขา้งต้น บรษิัท AQM มมีูลค่ากจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั (369.59) ลา้นบาท 

3.5.2.2. บริษทั เอคิว พรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท ์จ ากดั(AQP) 

บรษิัท เอควิ พรอ็พเพอร์ตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ประกอบธุรกจิหลกัในการบรหิารพื้นที่เพื่อการพาณิชยแ์ละ
บรกิารดูแลสาธารณูปโภคของกลุ่มบรษิทั AQ จงึประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ(Book 
Value Approach) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ล้านบาท) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 1.00 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (74.38) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (73.38) 
มูลค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ (รอ้ยละ 99.93) (73.33) 

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิดีงักล่าวข้างต้น บรษิัท AQP มมีูลค่ากจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั (73.33) ลา้นบาท 

3.5.2.3. บริษทั อลัลาย เทคโนโลย่ี อินเตอรเ์นชัน่แนล (ALT)  

บรษิทั อลัลาย เทคโนโลยี ่อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกจิดา้นการประกอบกจิการคา้อสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

(1) โครงการเอควิ เชดิ เฟสที่ 1 และเฟสที่ 3 (เดมิชื่อ “โครงการกฤษดา แกรนด์ พาร์ค รงัสติ”) เป็น
โครงการบา้นเดีย่วสไตลโ์มเดริน์บนถนนพหลโยธนิ-รงัสติ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

(2) โครงการเอควิ เอลคิซ ์(ธุรกจิโรงแรม) ท าเลตัง้อยู่ใกลก้บัโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนยว์จิยั ถนน
เพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่โครงการดงักล่าวแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
3 สว่น และมบีรษิทัทีร่บัผดิชอบโครงการจ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่  

1) บรษิทั ALT อาคาร A ประกอบธุรกจิโรงแรม 
2) บรษิทั AQH อาคาร B ประกอบธุรกจิโรงแรม และอาคาร C ด าเนินการขายหอ้งชุดพกัอาศ ย 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิจะปรากฎในสว่นการประเมนิมลูค่ากจิการ AQH)  
3) โครงการเอควิ เวลล์ เป็นโครงการบา้นเดีย่ว (ส่วนที่ 1) ตัง้อยู่บนถนนจตุรทศิ แขวงบางกะปิ เขต

หว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่โครงการดงักล่าวมบีรษิทัทีร่บัผดิชอบดา้นการบรหิารการขาย จ านวน 3 บรษิทั 
โดยแบ่งตามรายละเอยีดดงันี้ดงันี้   

 บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ีส้ ์จ ากดั (TNP)  จ านวน 7 หลงั 
 บรษิทั วทิรูธนากร จ ากดั บรษิทั (VTK)   จ านวน 6 หลงั 
 บรษิทั อลัลายเทคโนโลยี ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (ALT) จ านวน 7 หลงั 

 

 

 

 

 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2561 

4 หลงั 
VTK 

7 หลงั 
ALT 

7 หลงั 
TNP 

2 หลงั 
VTK 

เดอืน 

จ านวนหลงัทีข่าย 
บรษิทัทีข่าย 
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สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการ 

โครงการเอควิ เชด ิเฟสที ่1 และเฟสที ่3 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทบา้นเดีย่ว 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2569 
จ านวนยนิูต 
 
 
 
 
 
 

 
เฟส ยนิูตขาย   ยนิูตโอน  

เฟสท่ี 1 20 21 
- ประเภทที ่1 เน้ือทีข่นาด 70-90.30 ตรว. 18 19 
- ประเภทที ่2 เน้ือทีข่นาด 127.90 ตรว. และ 201.50 ตรว. 2 2 
เฟสท่ี 3 70 70 
รวม 90 91 

อตัราการขาย เฟสที ่1 
ประเภทที ่1 : ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน พ.ย. 2559-เม.ย. 2561 
ประเภทที ่2 : ประมาณการขายในเดอืน ต.ค. 2560 จ านวน 1 ยนิูต และเดอืน เม.ย. 
2561 จ านวน 1 ยนิูต 
เฟสที ่3  
ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ค. 2560-ธ.ค. 2562 

ราคาขาย  ประมาณการราคาขายเฉลีย่  
เฟสที ่1 
ประเภทที ่1 : เท่ากบั 7.86 ลา้นบาทตอ่ยนิูต 
ประเภทที ่2 : เท่ากบั 23.95 ลา้นบาทตอ่ยนิูต 
เฟสที ่3  
ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 4.32 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ เฟสที ่1  
ประเภทที ่1 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.05 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.50 ลา้นบาท 
ประเภทที ่2 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.50 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 1.20 ลา้นบาท 
เฟสที ่3 
- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.02 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.20 ลา้นบาท 
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ประมาณการคา่ก่อสรา้งคงเหลอืส าหรบัเฟสที ่3 เท่ากบั 67.92 ลา้นบาท 



รายงานการประเมินมลูคา่กิจการ 

37 

 

รายการ สมมติฐาน 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

โครงการเอควิ เอลคิซ ์(อาคาร ธุรกจิโรงแรม) 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง) 
ระยะเวลาประมาณการ ปี 2561-2569 
จ านวนหอ้งพกั 24 หอ้ง 

อตัราการเขา้พกั 
 

ประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 70 และปรบัเพิม่ขึน้เท่ากบั 80 
ตลอดจนอายขุองโครงการ อา้งองิขอ้มลูจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมของนกัท่องเทีย่ว
จงัหวดักรุงเทพมหานครในปี 2559 ซึง่อยูท่ีฉ่ลีย่รอ้ยละ 78 
(แหลง่ทีม่า : เวบ็ไซตก์รมการทอ่งเทีย่ว http://tourism2.tourism.go.th ) 

ราคาคา่หอ้งพกั 
 

ประมาณการราคาหอ้งพกัในปี 2561 เท่ากบั 5,000 บาทต่อคนื และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 3.00 ต่อปี ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกว่าราคาทีพ่กัของโรงแรมระดบั 4 ดาว ในบรเิวณ
ใกล้เคยีง (ซอยศูนย์วจิยั ถนนเพชรบุร ีเขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพฯ) เน่ืองจากกลุ่ม
ลูกค้า เป้าหมายหลักเป็นชาวต่างชาติประเภท Medical Tour ซึ่ง เป็นลูกค้าของ
โรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึง่ตัง้อยูต่ดิกบัโรงแรม 
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม Service Charge ในอตัรารอ้ยละ 10.00)    

รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของรายไดค้า่หอ้งพกั 
สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 35 ของรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่  
เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน
พนกังาน 

ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 14 ของรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม อ้างองิขอ้มูลจากประมาณ
การของบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานอืน่ ๆ - ประกอบดว้ย  
- คา่ภาษป้ีายและคา่ภาษโีรงเรอืน ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 9.00 ของรายไดร้วม 
- คา่ประกนัภยัทรพัยส์นิ เท่ากบัรอ้ยละ 0.08 ของมลูคา่การลงทุน 
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา (POMEC)  ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 

12.00 ของรายไดร้วม 
- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 7.00 ของรายไดร้วม และปรบัเพิม่ขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 
อา้งองิขอ้มลูตามประมาณการของบรษิทั  

คา่เสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตดัค่าเสือ่ม
และตดัจ าหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของทรพัยส์นิตามนโยบายบญัชี 

http://tourism2.tourism.go.th/
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รายการ สมมติฐาน 
เงนิลงทุนสว่นเพิม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากับ

รอ้ยละ 6.00 ของรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม อา้งองิขอ้มูลจากค่าใชจ้่ายลงทุนโดยเฉลีย่ของ
กลุ่มธุรกจิโรงแรมในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

โครงการเอควิ เวลล ์(สว่นที ่1)  

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทบา้นเดีย่ว 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2561 
ยนิูตขายและยนิูตโอน จ านวน 7 ยนิูต 
อตัราการขาย ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน พ.ค.-พ.ย. 2560 
ราคาขาย  ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 34.87 ลา้นบาทต่อยนิูต 
เงือ่นไขการช าระเงนิ - ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 1.00 ลา้นบาท  

- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 1.00 ลา้นบาท 
ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ประมาณการคา่ก่อสรา้งคงเหลอืเท่ากบั 67.92 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารการขาย  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ประมาณการเดอืนละ 0.20 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

 

โดยอาศยัขอ้มูลและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งต้น สรุปประมาณการทางการเงนิตัง้แต่ไตรมาสที ่4/2559 ถงึปี 
2569 ไดด้งันี้
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รายได้            

รายไดจ้ากการขาย 7.86 422.61 209.76 103.80 - - - - - - - 

รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม - - 43.84 51.30 52.99 54.43 56.06 57.74 59.64 61.26 63.10 

รวมรายได้ 7.86 422.61 253.61 155.10 52.99 54.43 56.06 57.74 59.64 61.26 63.10 

ต้นทุนขายและบริการ            

ตน้ทุนขาย (6.05) (281.70) (170.51) (165.94) - - - - - - - 

ตน้ทุนธุรกจิโรงแรม - - (8.93) (9.65) (9.95) (10.24) (10.55) (10.86) (11.20) (11.53) (11.87) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (6.05) (281.70) (179.44) (175.60) (9.95) (10.24) (10.55) (10.86) (11.20) (11.53) (11.87) 

ก าไรขัน้ต้น 1.81 140.92 74.17 (20.49) 43.03 44.19 45.51 46.88 48.43 49.73 51.22 

รายได้อ่ืน 0.44 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (1.78) (45.28) (40.63) (34.94) (28.41) (29.43) (30.04) (30.59) (31.20) (31.75) (32.36) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 0.47 97.40 35.30 (53.67) 16.39 16.52 17.24 18.05 19.01 19.75 20.64 

ดอกเบีย้จ่าย (5.51) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) (22.03) 

ภาษจี่าย - - - - - - - - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (5.04) 75.38 13.28 (75.69) (5.64) (5.50) (4.78) (3.97) (3.02) (2.27) (1.39) 

            

EBIT หลงัหกัภษี 0.47 97.40 35.30 (53.67) 16.39 16.52 17.24 18.05 19.01 19.75 20.64 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร - (210.09) (2.39) (2.80) (2.89) (2.97) (3.06) (3.15) (3.25) (3.34) (11.90) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.46 9.03 9.59 10.17 10.76 11.37 11.53 11.62 11.71 11.80 11.90 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน (15.12) 250.04 189.68 124.34 (0.09) (0.07) (0.08) (0.09) (0.10) (0.08) (0.09) 

FCFF (14.19) 146.39 232.19 78.05 24.17 24.86 25.63 26.43 27.36 28.13 20.54 

Terminal Value - - - - - - - - - - 225.89 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

FCFF + Terminal Value (14.19) 146.39 232.19 78.05 24.17 24.86 25.63 26.43 27.36 28.13 246.43 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (13.88) 131.30 190.89 58.82 16.70 15.74 14.88 14.06 13.34 12.58 100.98 

มลูค่าของกิจการ 555.40           

บวก เงนิสด 29.78           

บวก เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใช ้ 7.00           

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ (338.85)           

บวก ดอกเบีย้คา้งจ่ายใหแ้ก่บรษิทั AQ (86.09)           

บวก มลูค่าทีด่นิของโครงการภรูศีาลา เฟส 2 ตามราคา
ประเมนิ 36.80           

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น 204.04           

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ (ร้อยละ 
99.90) 203.84           

หมายเหตุ :  1. อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 
 2. อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดสทุธสิ าหรบักจิการหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ก าหนดใหเ้ทา่กบัรอ้ยละ 0.00  

 

จากการประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั ALT มมีลูค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 203.84 ลา้นบาท 
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3.5.2.4. บริษทั ฟรีโซน แอสเซท จ ากดั (FZA) 

บรษิทั ฟรโีซน แอสเซท จ ากดั ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อเก็บสนิคา้ โดยเช่าช่วงทีด่นิจากบรษิทั แปซฟิิค 
แอสเซท็ส ์จ ากดั ซึง่มเีนื้อทีข่นาด12-2-60.75 ไร่ และอาคารโกดงัสนิคา้จ านวน 14 หลงั พืน้ทีร่วม 20,243 ตารางเมตร 
ซึ่งตัง้อยู่ภายในโครงการ Bangkok Free Trade Zone ที่ปรกึษาฯ จงึประเมนิมูลค่ากจิการด้วยวธิมีูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดสทุธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ 
 
 

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ระยะเวลาคงเหลือ เท่ากับ 20 ปี 7 เดือน) 
ประกอบด้วยที่ดินพื้นที่ 12-2-60.75 ไร่ และอาคารโกดัง 14 หลัง พื้นที่รวม 20,243 
ตารางเมตร 

ระยะเวลาประมาณการ เดอืนตุลาคม 2559 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2580 

อตัราการเช่าพืน้ที ่
 
 

ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 51 อา้งองิขอ้มูลจากบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 โดย
ในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 60 ในปี 2562 ปรับเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 70 
ตลอดจนครบอายขุองโครงการ 

ราคาคา่เช่าพืน้ที ่ ประมาณการราคาค่าเช่าเฉลีย่เท่ากบั 128 บาทต่อตารางเมตร และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั 

รายไดอ้ืน่ 
 

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพื้นที่เฉพาะหลังคาอาคาร เพื่อติดตัง้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์(Solar PV Rooftop) อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนการเช่าและบรกิาร 
 
 
 
 
 
 

ประกอบดว้ย  
1) คา่เช่า ก าหนดใหเ้ท่ากบั 7.20 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดอืนในไตรมาสที ่4/2559 

อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาของบรษิทั โดยสญัญาก าหนดใหม้กีารปรบัราคาเพิม่ในอตัรา
รอ้ยละ 20 ทุก ๆ 5 ปี  

2) คา่สาธารณูปโภค ก าหนดใหเ้ท่ากบั 6.23 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดอืนในไตรมาสที ่
4/2559 อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาของบรษิทั โดยสญัญาก าหนดใหม้กีารปรบัราคาเพิม่
ในอตัรารอ้ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

ประกอบดว้ย คา่สอบบญัช ีคา่ภาษป้ีาย ภาษโีรงเรอืนและคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ อา้งองิจาก
คา่เฉลีย่ปี 2559 (งวด 9 เดอืน) และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

คา่เสือ่มราคา 
 

ประมาณการตดัค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (สทิธกิารเช่า
พืน้ทีแ่ละอาคาร) ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของทรพัยส์นิตามนโยบายบญัชี 

ดอกเบีย้จา่ย 
 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายส าหรบัเงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ MLR 
ของธนาคารกรุงเทพ เท่ากบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20  
คา่ใชจ้า่ยในการลงทุนอืน่ ๆ 
 

ประมาณการค่าใชจ้่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมต่อปี 

โดยอาศยัขอ้มูลและสมมติฐานทีก่ าหนดข้างต้น สรุปประมาณการทางการเงนิตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 ถึง 
เดอืนพฤษภาคม 2580 ไดด้งันี้  
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 

ปี 2580 

รายไดจ้ากการเช่าและบรกิาร 4.01 16.04 18.70 24.00 24.00 24.00 
 

17.71 
รายไดอ้ื่น 0.30 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 

 

3.60 

รวมรายได้ 4.31 19.64 22.30 27.60 27.60 27.60 
 

21.31 

ตน้ทุนการเช่าและบรกิาร (0.82) (3.58) (3.63) (3.76) (3.79) (3.79) 
 

(2.89) 

รวมต้นทุนการเช่าและบริการ (0.82) (3.58) (3.63) (3.76) (3.79) (3.79) 
 

(2.89) 

- ตน้ทุนค่าเช่า (0.44) (2.04) (2.10) (2.10) (2.10) (2.10) 
 

(1.69) 
- ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค (0.38) (1.54) (1.54) (1.66) (1.69) (1.69) 

 

(1.20) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (0.38) (1.54) 18.67 23.84 23.81 23.81 
 

18.42 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (2.08) (8.39) (8.46) (8.54) (8.34) (8.28) 
 

(3.52) 

รวมค่าใช้จ่าย (2.90) (11.97) (8.46) (12.30) (12.13) (12.07) 
 

(6.42) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1.41 7.67 10.21 15.30 15.47 15.53 
 

14.90 

ดอกเบีย้จ่าย (2.35) (9.41) (9.41) (9.41) (9.41) (9.41) 
 

(3.92) 
ภาษจี่าย - - - (1.18) (1.21) (1.22) 

 

(2.20) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (0.94) (1.75) 0.79 4.71 4.84 4.89 
 

8.78 
       

 

 

EBIT หลงัหกัภษี 1.41 7.67 10.21 12.24 12.37 12.42 
 

11.92 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (0.04) (0.20) (0.22) (0.28) (0.28) (0.28) 
 

(0.21) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.91 7.26 7.26 7.26 7.28 7.26 
 

3.00 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน (15.98) (1.93) (0.65) (1.25) 0.09 - 
 

(5.08) 

FCFF (12.71) 12.80 16.59 17.97 19.47 19.41 
 

9.62 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (12.43) 11.48 13.64 13.54 13.45 12.29 
 

1.59 

มลูค่าของกิจการ 174.52      

 

 

บวก เงนิสด 2.58      

 

 

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ (144.80)      

 

 

หกั ดอกเบีย้คา้งจ่ายบรษิทั AQ (42.21)      

 

 

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น (9.91)      

 

 

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย 
AQ (ร้อยละ 99.98) (9.91)      

 

 

หมายเหตุ : อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 

 

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิีดงักล่าวขา้งต้น บริษัท FZA มีมูลค่ากิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั (9.91) ลา้นบาท 
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3.5.2.5. บริษทั วิลล่า นครินทร ์จ ากดั (VNK) 

บรษิทั วลิล่า นครนิทร ์จ ากดั ประกอบธุรกจิซือ้และขายอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจุบนัอยู่ระหว่างก่อสรา้งโครงการ
บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่อาศยัภายใต้ชื่อโครงการ เอควิ อาร์เบอร์ ซึ่งตัง้อยู่บนถนนเฉลมิพระเกยีรติรชักาลที่ 9 ซอย 48 
แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 เฟส จงึประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิี
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) และวธิมีูลค่าทางบญัชปีรบัปรุง (Adjusted 
Book Value Approach) เพื่อเปรยีบเทยีบมลูค่าของกจิการ สรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได ้  
ประเภทของทรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทบา้นเดีย่ว 
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2564 
จ านวนยนิูต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เฟส ยนิูตขาย   ยนิูตโอน  
เฟสที ่1 30 36 
เฟสที ่2 25 25 
เฟสที ่3 14 14 
เฟสที ่4 33 33 
รวม 102 108 

อตัราการขาย 
 
 
 

- เฟสที ่1 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน พ.ย. 2559-ม.ค. 2561 
- เฟสที ่2 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ก.พ. 2561-ก.พ. 2562 
- เฟสที ่3 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ีค. 2562-ก.ย. 2562 
- เฟสที ่4 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ต.ค. 2562-ก.พ. 2564 

ราคาขาย ประมาณการราคาขายเฉลีย่เท่ากบั 9.19 ลา้นบาทต่อยนิูต 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 
 

- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.20 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.20 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

ด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  

- คา่ก่อสรา้งบา้น ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 363.47 ลา้นบาท  

- ระบบสาธารณูปโภค ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 5.27 ลา้นบาท  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่บรหิารงานโดย AQ ประมาณการเทา่กบั 0.40 ลา้นบาทต่อเดอืน อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาในปัจจุบนั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดโดย 

AQM 
ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาในปัจจุบนั 

- คา่จา้งบรหิารจดัการโครงการ
เอควิ อารเ์บอร ์โดย AQP 

ประมาณการเทา่กบั 0.84 ลา้นบาทต่อเดอืน อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาในปัจจุบนั 
 

- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
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รายการ สมมติฐาน 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 
ดอกเบีย้จา่ย ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายส าหรบัเงนิกู้ยมืจากบรษิทั AQ โดยอ้างองิอตัราดอกเบี้ย MLR 

ของธนาคารกรุงเทพ เท่ากบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20  

 

ประมาณการกระแสเงนิสดปี Q4/2559-2564 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายไดจ้ากการขายบา้นเดีย่ว 50.04 200.17 238.61 239.28 171.03 49.88 

ตน้ทุนขายบา้นเดีย่ว (53.67) (214.70) (235.87) (226.34) (230.43) (67.21) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (3.63) (14.53) 2.74 12.94 (59.40) (17.33) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (7.37) (29.47) (32.27) (32.32) (27.34) (8.59) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ (11.00) (44.00) (29.53) (19.38) (86.74) (25.92) 

ดอกเบีย้จ่าย (7.45) (29.78) (29.78) (29.78) (29.78) (9.93) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (7.45) (29.78) (29.78) (29.78) (29.78) (9.93) 

ภาษเีงนิได ้ - - - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (7.45) (29.78) (29.78) (29.78) (29.78) (9.93) 

       

EBIT หลงัหกัภาษี (11.00) (44.00) (29.53) (19.38) (86.74) (25.92) 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร - - - - - - 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (0.05) (0.19) (0.19) (0.19) (0.19) (0.06) 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน 41.70 103.82 113.29 102.62 230.43 43.96 

FCFF 30.65 59.63 83.56 83.05 143.49 17.98 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 29.99 53.48 68.70 62.58 99.12 11.38 

มลูค่าปัจจบุนัของกิจการ 325.27      

บวก เงนิสด 7.50      

หกั เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (180.19)      

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ (278.02)      

หกั ดอกเบีย้คา้งจ่ายบรษิทั AQ (24.20)      

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น (149.66)      

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ 
(ร้อยละ 99.94) 

(149.57) 

     

หมายเหตุ : อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 
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จากการประเมนิมลูค่ากจิการดงัรายละเอยีดขา้งตน้ การประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงนิสดสุทธ ิ(DCF) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั (149.57) ลา้นบาท ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบกบั
การประเมนิมลูค่าของกจิการดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัชปีรบัปรุง สรุปรายละเอยีดดงันี้ 

มูลค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ (ล้านบาท) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 157.18 

ปรบัปรุงรายการ : มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) จากการประเมนิมลูคา่สนิทรพัย ์ (248.26) 

มลูคา่บญัชหีลงัปรบัปรงุ (91.08) 

มูลค่ากิจการตามสดัส่วนการถอืหุ้นโดย AQ (ร้อยละ 99.94) (91.03) 

จากการประเมนิมลูค่าของกจิการ VNK ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัชปีรบัปรุง ซึง่เท่ากบั (91.03) ลา้นบาท ทีป่รกึษา
ฯ จงึเหน็ว่าการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัชปีรบัปรุงมคีวามเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากบรษิทั  VNK จะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการขายโครงการในปัจจุบนัสงูกว่าการขายเมื่อโครงการด าเนินงานแลว้เสรจ็ 

3.5.2.6. บริษทั เอคิว วิลเลจ จ ากดั (AQV) 

บรษิทั เอควิ วลิเลจ จ ากดั ประกอบกจิการประเภทโรงแรมและรสีอรท์ ซึง่ปัจจุบนับรหิารโรงแรมฟลอร่า ครคี 
เชยีงใหม่ (หรอืชื่อเดมิ “โครงการกฤษดาดอย”) ซึง่เป็นสทิธกิารเช่าจากบรษิทั AQ จงึประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีลูค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภทของทรพัยส์นิ สทิธกิารเช่าทีด่นิจากบรษิทั AQ  
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4/2559-2569 
จ านวนหอ้งพกั 70 หอ้ง 
อตัราการเขา้พกั 
 
 

ก าหนดเท่ากบัรอ้ยละ 70.00 ตลอดอายขุองโครงการ อา้งองิขอ้มลูจากอตัราการเขา้พกั
โรงแรมเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ในปี 2559 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 70 
(แหล่งทีม่า : ขอ้มลูจากกรมการท่องเทีย่ว) 

ราคาคา่หอ้งพกั 
 
 
 
 

ประมาณการราคาเฉลีย่หอ้งพกัเริม่ตน้ในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2559 เท่ากบั 3,505 บาท
ต่อคนื อ้างองิขอ้มูลจากการประมาณการของบรษิทั และปรบัเพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 
3.00 ต่อปี ทัง้น้ี ประมาณการราคาดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัราคาหอ้งพกั 4 ดาวในจงัหวดั
เชยีงใหม่ (อา้งองิขอ้มลูจาก www.agoda.com) 
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม Service Charge ในอตัรารอ้ยละ 10.00)    

รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ก าหนดให้เท่ากบัร้อยละ 30 ของรายได้ค่าห้องพกั อ้างอิงข้อมูลจากสดัส่วนรายได้
ในช่วงไตรมาสที ่4/2559 ของบรษิทั 

รายไดอ้ืน่ๆ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 8.00 ของรายไดค้า่หอ้งพกั ซึง่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการ
ขายแพคเกจท่องเทีย่ว รายไดค้่าบรกิารรบัสง่ลกูคา้ และรายไดอ้ื่น ๆ อา้งองิขอ้มลูจาก
สดัสว่นรายไดใ้นช่วงไตรมาสที ่4/2559 ของบรษิทั 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  

http://www.agoda.com/
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รายการ สมมติฐาน 
ตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ก าหนดให้ต้นทุนค่าอาหารเท่ากบัร้อยละ 30.00 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

อา้งองิตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ในช่วงไตรมาสที ่4/2559 ของบรษิทั    
เ งิน เดือนและค่ าตอบแทน
พนกังาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนและค่าตอบแทนพนักงาน อ้างองิขอ้มูลตามประมาณ
การของบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

ตน้ทุนอืน่ ๆ ประกอบด้วย ต้นทุนจากการขายแพคเกจท่องเที่ยว ต้นทุนจากการรบัส่งลูกคา้และ
ตน้ทุนอื่นๆ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วม อา้งองิตน้ทุนในช่วงไตร
มาสที ่4/2559 ของบรษิทั    

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย  
- ประมาณการคา่เช่าช่วงทีด่นิเท่ากบั 12 ลา้นบาทต่อปี อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาเช่า

ทีด่นิระหวา่งบรษิทั AQS และ AQ 
- ประมาณการค่าบริหารจดัการโดย AQ โดยก าหนดให้เท่ากบั 2 ล้านบาทต่อปี 

อา้งองิขอ้มลูตามสญัญาการใหบ้รกิารบรหิารจดัการระหวา่งบรษิทั AQS และ AQ 
- คา่ภาษป้ีายและคา่ภาษโีรงเรอืนคดิเท่ากบัรอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วม อา้งองิตาม

อตัราการจ่ายจรงิ 
ดอกเบีย้รบั ประมาณการดอกเบี้ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั CTR โดยอา้งองิอตัราดอกเบี้ย MLR 

ของธนาคารกรุงเทพ เท่ากบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
คา่เสือ่มราคา คา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตดัคา่เสือ่ม

และตดัจ าหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของทรพัยส์นิตามนโยบายบญัชี 
เงนิลงทุนสว่นเพิม่ ประมาณการค่าใชจ้่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั

ร้อยละ 6.00 ของรายได้รวมต่อปี อ้างองิขอ้มูลจากค่าใชจ้่ายลงทุนโดยเฉลี่ยของกลุ่ม
ธุรกจิโรงแรมในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.28 62.82 87.12 105.52 108.67 111.91 115.24 118.68 122.21 125.86 129.61 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (5.42) (34.56) (37.57) (40.84) (42.05) (43.29) (44.57) (45.89) (47.25) (48.66) (50.10) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (0.13) 28.26 49.56 64.69 66.62 68.61 70.67 72.78 74.96 77.20 79.51 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (13.15) (38.89) (40.46) (42.25) (43.99) (45.77) (46.79) (47.74) (48.54) (49.36) (50.21) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (13.29) (10.62) 9.10 22.44 22.63 22.85 23.88 25.04 26.42 27.84 29.31 

ดอกเบีย้รบั 0.86 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี (12.43) (7.18) 12.55 25.89 26.08 26.30 27.33 28.49 29.87 31.29 32.75 

ดอกเบีย้จ่าย (8.80) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) (35.20) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (21.22) (42.37) (22.64) (9.31) (9.11) (8.90) (7.87) (6.70) (5.33) (3.91) (2.44) 

ภาษจี่าย - - - - - - - - - - - 

ก าไรสทุธิ (21.22) (42.37) (22.64) (9.31) (9.11) (8.90) (7.87) (6.70) (5.33) (3.91) (2.44) 

            

EBIT หลงัหกัภษี (12.43) (7.18) 12.55 25.89 26.08 26.30 27.33 28.49 29.87 31.29 32.75 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (0.76) (3.88) (4.75) (5.76) (5.93) (6.10) (6.29) (6.47) (6.67) (6.86) (7.07) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4.06 4.70 5.65 6.80 7.99 9.20 9.63 9.98 10.16 10.35 10.54 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน 0.10 (11.77) 3.99 3.02 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 

หกั ดอกเบีย้รบั (0.86) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) (3.45) 

FCFF (9.89) (21.58) 14.00 26.51 25.21 26.47 27.77 29.11 30.50 31.92 33.39 

Terminal Value           
329.03 

FCFF + Terminal Value (9.89) (21.58) 14.00 26.51 25.21 26.47 27.77 29.11 30.50 31.92 362.42 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (9.67) (19.35) 11.51 19.98 17.42 16.76 16.12 15.49 14.87 14.27 148.51 

มลูค่าของกิจการ 245.90           

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3.33           
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

บวก มลูค่ากจิการของบรษิทั CTR (192.88)           

บวก เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั CTR 47.33           

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทั CTR 236.76           

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ (541.47)           

หกั ดอกเบีย้คา้งจ่ายบรษิทั AQ (99.28)           

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น (300.31)           

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ (ร้อยละ 99.94) (300.13)           

หมายเหตุ :  1. อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 
 2. อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดสทุธสิ าหรบักจิการหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ก าหนดใหเ้ทา่กบัรอ้ยละ 0.00 

 

จากการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั AQV มมีลูค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั (300.13) ลา้นบาท 
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3.5.2.7. บริษทั บา้นชิดธารา จ ากดั (CTR) 

บรษิทั บา้นชดิธารา จ ากดั ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธกิารเช่า จากเมอืงพทัยา
สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ สทิธกิารเช่าทีด่นิจ านวน 81 ไร่ในเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีแต่เน่ืองจากปัจจุบนับรษิทั
อยู่ระหว่างชะลอแผนการก่อสรา้งโรงแรม จงึใชว้ธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) ในการ
ประเมนิมลูค่าของกจิการ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ล้านบาท) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 50.00 
สว่นแตกต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทุน (234.05) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น (184.05) 
รายการปรบัปรุง  
ลบ มลูค่าทีล่ดลงของทีด่นิและอาคารหลงัจากท าการประเมนิราคา (8.85) 
มูลค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรงุ (192.90) 
มูลค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQV (รอ้ยละ 99.99) (192.88) 

 จากการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งต้น บริษทั CTR มมีูลค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั (192.88) ลา้นบาท 

3.5.2.8. บริษทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (TNP) 

บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการคา้อสงัหารมิทรพัย ์พฒันาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างก่อสรา้งโครงการเอคิว เวลล ์(ส่วนที ่2) ซึง่เป็นโครงการบา้นเดีย่วพรอ้มอยู่อาศยั จ านวน 7 หลงั จงึ
ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุป
รายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได ้  
ประเภทของทรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2561 
ยนิูตขายและยนิูตโอน บา้นเดีย่วพรอ้มอยูอ่าศยัจ านวน 7 ยนิูต 
อตัราการขาย ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ธ.ค. 2560 – ม.ิย. 2561 
ราคาขาย ประมาณการราคาขายเฉลีย่เทา่กบั 32.41 ลา้นบาทต่อยนิูต 
เงือ่นไขการช าระเงนิ - ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 1.00 ลา้นบาท  

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2561 

4 หลงั 
VTK 

7 หลงั 
ALT 

7 หลงั 
TNP 

2 หลงั 
VTK 

เดอืน 

จ านวนหลงัทีข่าย 
บรษิทัทีข่าย 
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รายการ สมมติฐาน 
 
 

- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 1.00 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

ดอกเบีย้รบั ประมาณการดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั VTK โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ 
MLR ของธนาคารกรงุเทพ เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  
- คา่ก่อสรา้งบา้น ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 22.64 ลา้นบาท  
- ระบบสาธารณูปโภค ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 7.70 ลา้นบาท  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่บรหิารงานขายโดย AQM ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิจากสญัญาในปัจจุบนั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  AQ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 0.20 ลา้นบาทตอ่เดอืน อา้งองิขอ้มลูจากสญัญาในปัจจุบนั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 
ดอกเบีย้จา่ย ประมาณการดอกเบีย้จา่ยส าหรบัเงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ 

MLR ของธนาคารกรงุเทพ เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20  

ประมาณการกระแสเงนิสดปี Q4/2559-2561 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขายบา้นเดีย่ว 12.01 - 226.90 

ตน้ทุนขายบา้นเดีย่ว (9.21) - (116.93) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 2.80 - 109.97 

ดอกเบีย้รบั 5.32 21.29 21.29 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (0.90) (3.60) (21.15) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 7.22 17.69 110.12 

ดอกเบีย้จ่าย (9.75) (38.99) (38.99) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (2.53) (21.29) 71.13 

ภาษเีงนิได ้ - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (2.53) (21.29) 71.13 

    

EBIT หลงัหกัภาษี 7.22 17.69 110.12 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.30 1.20 3.38 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน (23.33) 1.00 (74.19) 

หกั ดอกเบีย้รบั (5.32) (21.29) (21.29) 

FCFF (21.13) (1.40) 18.02 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (20.67) (1.26) 14.82 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 

มลูค่าปัจจบุนัของกิจการ (7.11)   

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.47   

บวก เงนิลงทุนชัว่คราว 50.00   

บวก เงนิลงทุนในบรษิทั VTK 48.65   

บวก เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั VTK 327.54   

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทั AQ 24.85   

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทั VTK 102.00   

บวก เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 1.95   

บวก มลูค่าทีด่นิของโครงการภรูศีาลา เฟส 3 12.00   

บวก มลูค่าหอ้งชุดพกัอาศยั โครงการเดอะครสิ 6 จ านวน  1 หอ้ง 2.21   

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทัใหญ่ (AQ) (599.80)   

หกั ดอกเบีย้คา้งจ่ายบรษิทั TNP (248.39)   

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น (284.62)   

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQV (ร้อยละ 99.80) (284.05)   
หมายเหตุ : * เนื่องจากเป็นหอ้งชดุพกัอาศยัพรอ้มอยู่อาศยั จงึประเมนิมลูค่าตามราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ โดยหกัค่าธรรมเนียมการโอน เทา่กบั
ร้อยละ 1.00 ของราคาขาย ภาษีธุรกจิเฉพาะ เท่ากบัร้อยละ 3.30 ของราคาขาย และภาษีเงนิได้นิติบุคคล เท่ากบัร้อยละ 20.00 ของรายได้หลงัหกั
ค่าใชจ้า่ยดงัทีก่ล่าวมา 

* อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 

 

จากการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งต้น บรษิทั TNP มมีูลค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั (284.05) ลา้นบาท 

3.5.2.9. บริษทั วิทูรธนากร จ ากดั (VTK)  

บรษิัท วทิูรธนากร จ ากดั ด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย์ ปัจจุบนัมโีครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ระหว่างก่อสรา้ง จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการการเ์ดน อโศก พระราม 9 เป็นหอ้งชุดพกัอาศยั  
ซึง่ตัง้อยู่ที่ถนนรมิคลองบางกะปิ เขตบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  และโครงการ เอควิ เวลล์ เป็น
โครงการบา้นดีย่ว ส่วนที ่3 ซึง่มจี านวน 7 หลงั แสดงแผนภาพช่วงประมาณการขายของโครงการเอควิ เวลล์ ส่วนที ่3 
ดงัรายละเอยีดดา้นล่าง  

 

 

 

 

 

ทีป่รกึษาฯ จงึประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิมีลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Discounted Cash Flow) โดย
สรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการดงันี้ 

 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 
2561 

4 หลงั 
VTK 

7 หลงั 
ALT 

7 หลงั 
TNP 

2 หลงั 
VTK 

เดอืน 

จ านวนหลงัทีข่าย 
บรษิทัทีข่าย 
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โครงการเอควิ เวลล ์(สว่นที ่2) 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได ้  
ประเภทของทรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2561 (2 ปี) 
ยนิูตขายและยนิูตโอน บา้นเดีย่วพรอ้มอยูอ่าศยัจ านวน 7 ยนิูต ประกอบดว้ย 

- ประเภทที ่1 (ขนาดปกต ิ43.90 ตารางวา) จ านวน 4 ยนิูต 
- ประเภทที ่2 (ขนาดใหญ่พเิศษ 136.70-136.80 ตารางวา) จ านวน 2 ยนิูต 

อตัราการขาย - ประเภทที ่1 : ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ค.-เม.ย. 2560 
- ประเภทที ่2 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ก.ค.-ส.ค. 2560 

ราคาขาย - ประเภทที ่1 : ประมาณการราคาขายเฉลีย่เท่ากบั 33.75 ลา้นบาทต่อยนิูต 
- ประเภทที ่2 : ประมาณการราคาขายเฉลีย่เท่ากบั 101.05 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 
 

- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 1.00 ลา้นบาท  
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 1.00 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง  
- คา่ก่อสรา้งบา้น ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 57.14 ลา้นบาท  
- ระบบสาธารณูปโภค ประมาณการคา่ใชจ้่ายคงเหลอื จ านวน 6.86 ลา้นบาท  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
- คา่บรหิารงานขาย ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด  ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 0.20 ลา้นบาทตอ่เดอืน อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
- คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
- คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 
ดอกเบีย้จา่ย ประมาณการดอกเบีย้จา่ยส าหรบัเงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ 

MLR ของธนาคารกรงุเทพ เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20  

โครงการการเ์ดน อโศก พระราม 9 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภทของทรัพย์สิน ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทหอ้งชดุพกัอาศยั 

ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2561 

ยนิูตขายและยนิูตโอน  
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รายการ สมมติฐาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

อาคาร ยนิูตขาย ยนิูตโอน 
A1 21 21 
A2 5 8 
A3 17 23 
C 50 50 

รวม 93 102 

อตัราการขาย หอ้งชดุพกัอาศยั จ านวน 93 ยนิูต ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ประกอบดว้ย 
- อาคาร A1 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ม.ค.-พ.ย. 2560 
- อาคาร A2 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 1 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ต.ค. 2559-ก.พ. 2560 
- อาคาร A3 ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ต.ค. 2559-ก.ค. 2560 
- อาคาร C ประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 2 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ต.ค. 2559-พ.ย. 2560 
และประมาณการขายเฉลีย่เดอืนละ 3 ยนิูต ตัง้แต่เดอืน ธ.ค. 2560-ส.ค. 2561 

ราคาขาย ประมาณการราคาขายเฉลีย่ 
- อาคาร A1 เท่ากบั 4.71 ลา้นบาทต่อยนิูต 
- อาคาร A2 เท่ากบั 2.60 ลา้นบาทต่อยนิูต 
- อาคาร A3 เท่ากบั 2.23 ลา้นบาทต่อยนิูต 
อาคาร C เท่ากบั 2.45 ลา้นบาทต่อยนิูต 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 
 

- ท าสญัญาและวางเงนิจองทนัท ีจ านวน 0.02 ลา้นบาท 
- จ่ายเงนิดาวน์ 1 งวด งวดละ 0.04 ลา้นบาท 
- ลกูคา้โอนเงนิสว่นทีเ่หลอืและโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลกูคา้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน 

รายไดอ้ืน่ 
 

ประมาณการจากรายไดจ้ากการใหบ้รษิทัในกลุ่มเชา่พืน้ทีอ่าคาร ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั AQ และ
บรษิทั AQP ก าหนดใหเ้ทา่กบัเดอืนละ 0.18 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั  

  
สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั  
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  
คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 
คา่จา้ง AQ บรหิารอาคาร
สว่นกลาง 

ประมาณการเดอืนละ 0.03 ลา้นบาท อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั 
 

ดอกเบีย้จา่ย ประมาณการดอกเบีย้จา่ยส าหรบัเงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ MLR 
ของธนาคารกรงุเทพ เทา่กบัรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ภาษจีา่ย ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 20  
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ประมาณการกระแสเงนิสดปี Q4/2559-2561 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขาย 28.48 324.40 277.94 

ตน้ทุนขาย (22.61) (211.68) (168.72) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 5.87 112.72 109.22 

ดอกเบีย้รบั 0.55 2.21 2.21 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (5.75) (39.82) (33.13) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 0.67 75.11 78.30 

ดอกเบีย้จ่าย (5.32) (21.29) (21.29) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (4.65) 53.82 57.01 

ภาษเีงนิได ้ - - (2.69) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (4.65) 53.82 54.32 

    

EBIT หลงัหกัภาษี 0.67 75.11 78.30 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.44 9.72 9.42 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน 15.29 202.93 103.51 

FCFF 18.40 287.75 191.23 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 18.00 258.09 155.01 

มลูค่าปัจจบุนัของกิจการ 431.10   

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 17.09   

บวก เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก 30.00   

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั TNP (327.54)   

หกั ดอกเบีย้คา้งจ่ายบรษิทั TNP (102.00)   

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น 48.66   

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย TNP (ร้อยละ 99.99) 48.56   

หมายเหตุ : อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 

จากการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งต้น บรษิทั VTK มมีูลค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
เท่ากบั 48.56 ลา้นบาท 

3.5.2.10. บริษทั อควาเรียส เอสเตท จ ากดั (AQS) 
บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จ ากดั ประกอบธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย ์โดยปัจจุบนับรหิารโรงแรมมาลบิู บชีรี

สอรท์ ซึง่เป็นสทิธกิารเช่าอายุคงเหลอืประมาณ 6 ปี 3 เดอืน และโครงการชาซ่า รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดนท ์ซึง่ตัง้อยู่บน

พืน้ทีซ่ึง่เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั โดยโรงแรมทัง้ 2 แห่งตัง้อยู่บนเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จงึประเมนิมลูค่ากจิการ

ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปรายละเอียดที่ใช้ในการ

ประมาณการดงันี้  
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โรงแรม มาลีบู บีช รีสอรท์ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (สทิธกิารเช่า)   
ระยะเวลาประมาณการ ปี 2561-2565 
จ านวนหอ้งพกั 32 หอ้ง 
อตัราการเขา้พกั 
 
 

ประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 72 ตลอดจนอายขุองโครงการ 
อา้งองิขอ้มลูจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานใีนปี 2559 (แหล่งทีม่า : www.c9hotelworks.com) 

ราคาคา่หอ้งพกั ประมาณการราคาห้องพักในปี 2560 เท่ากับ 3,000 บาทต่อคืน (อ้างอิงข้อมูลจาก 
www.agoda.com) และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี  
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม Service Charge ในอตัรารอ้ยละ 10.00)    

รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 55.28 ของรายไดค้่าห้องพกั อ้างองิขอ้มูลประมาณการจาก
บรษิทัในไตรมาสที ่4/2559 

รายไดอ้ืน่ ๆ  ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายแพคเกจท่องเทีย่ว และรายไดจ้ากการให้บรกิารรบัส่ง
ลูกคา้ ประมาณการเท่ากบัร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม อ้างองิขอ้มูลประมาณการจาก
บรษิทัในไตรมาสที ่4/2559 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการตน้ทุนคา่อาหาร เท่ากบัรอ้ยละ 30 ของรายไดค้า่อาหาร และประมาณการคา่

เครื่องดืม่ เท่ากบัรอ้ยละ 35 ของรายไดค้า่เครือ่งดืม่ อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทั
ในไตรมาสที ่4/2559 

เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทั และปรบัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานอืน่ ๆ ประกอบดว้ย  

- ค่าภาษีป้ายและค่าภาษีโรงเรอืนคดิเท่ากบัร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม อ้างองิตาม
อตัราการจ่ายจรงิ 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 13.00 
ของรายไดร้วม อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 
ทุกปี 

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ ๆ ปี 2560 ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ของรายได้
รวม อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 

คา่เสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตดัค่าเสือ่ม
และตดัจ าหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของทรพัยส์นิตามนโยบายบญัชี 

เงนิลงทุนสว่นเพิม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 6.00 ของรายไดร้วมตอ่ปี อา้งองิขอ้มลูจากคา่ใชจ้่ายลงทุนโดยเฉลีย่ของกลุ่มธรุกจิ
โรงแรมในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

http://www.c9hotelworks.com/
http://www.agoda.com/
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โครงการชาซ่า รีสอรท์ แอนด ์เรสซิเดนท ์ 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  
ระยะเวลาประมาณการ ปี 2561-2569 

จ านวนหอ้งพกั 
19 หอ้ง เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัจ านวน 11 หอ้งและรบับรหิารใหก้บัเจา้ของหอ้งชุดพกั
อาศยั จ านวน 8 หอ้ง 

อตัราการเขา้พกั 
 
 

ประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 72 ตลอดจนอายขุองโครงการ 
อา้งองิขอ้มลูจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานใีนปี 2559 (แหล่งทีม่า : www.c9hotelworks.com) 

ราคาคา่หอ้งพกั ประมาณการราคาห้องพักในปี 2560 เท่ากับ 3,000 บาทต่อคืน (อ้างอิงข้อมูลจาก 
www.agoda.com) และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี  
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม Service Charge ในอตัรารอ้ยละ 10.00)    

รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 38 ของรายไดค้่าหอ้งพกั อา้งอิงขอ้มลูจากประมาณการของ
บรษิทั 

รายไดอ้ืน่ ๆ  ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสปา รายไดจ้ากการขายแพคเกจท่องเทีย่ว รายได้
จากการใหบ้รกิารรบัสง่ลกูคา้ และรายไดอ้ืน่ ๆ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 21 ของรายได้
รวม อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทัในไตรมาสที ่4/2559 อา้งองิขอ้มลูประมาณการ
จากบรษิทัในไตรมาสที ่4/2559 

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการตน้ทุนคา่อาหาร เท่ากบัรอ้ยละ 35 ของรายไดค้า่อาหาร และประมาณการคา่

เครื่องดืม่ เท่ากบัรอ้ยละ 29 ของรายไดค้่าเครือ่งดืม่ อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทั
ในไตรมาสที ่4/2559 

เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 14.00 ของรายไดร้วม อ้างองิขอ้มูลประมาณการจากบรษิทั 
และปรบัเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานอืน่ ๆ ประกอบดว้ย  
- ค่าภาษีป้ายและค่าภาษีโรงเรอืนคดิเท่ากบัร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม อ้างองิตาม
อตัราการจ่ายจรงิ 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 19.00 
ของรายไดร้วม อา้งองิขอ้มลูประมาณการจากบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 
ทุกปี 

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ ๆ ปี 2560 ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ของรายได้
รวม อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของบรษิทั และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 

คา่เสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตดัค่าเสือ่ม
และตดัจ าหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของทรพัยส์นิตามนโยบายบญัชี 

เงนิลงทุนสว่นเพิม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 6.00 ของรายไดร้วมตอ่ปี อา้งองิขอ้มลูจากคา่ใชจ้่ายลงทุนโดยเฉลีย่ของกลุ่มธรุกจิ
โรงแรมในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

http://www.c9hotelworks.com/
http://www.agoda.com/
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รายได้จากการขายและบริการ            

- โรงแรมมาลบิ ูบชีรสีอรท์ 4.94 41.95 44.63 45.97 47.47 48.76 50.23 - - - - 
- โครงการชาซ่า รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดนท์  7.64 56.52 58.22 59.96 61.93 63.62 65.52 66.02 68.19 70.04 72.14 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 12.58 98.48 102.84 105.93 109.41 112.38 115.75 66.02 68.19 70.04 72.14 

ต้นทุนขายและบริการ            

- โรงแรมมาลบิ ูบชีรสีอรท์ (11.37) (24.29) (24.25) (24.72) (24.87) (25.39) (24.76) - - - - 
- โครงการชาซ่า รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดนท์  (17.60) (24.41) (24.64) (23.96) (23.90) (24.50) (25.14) (25.73) (26.43) (27.11) (27.84) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (28.98) (48.70) (48.89) (48.68) (48.77) (49.89) (49.90) (25.73) (26.43) (27.11) (27.84) 

ก าไรขัน้ต้น (16.40) 49.78 53.95 57.24 60.64 62.49 65.86 40.29 41.76 42.93 44.30 

ดอกเบีย้รบั 4.45 - - - - - - - - - - 

รายไดอ้ื่น 0.96 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร            

- โรงแรมมาลบิ ูบชีรสีอรท์ (2.51) (9.63) (9.96) (10.26) (10.57) (10.88) (11.21) - - - - 
- โครงการชาซ่า รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดนท์  (3.88) (19.06) (19.64) (20.23) (20.85) (21.46) (22.10) (22.71) (23.40) (24.09) (24.81) 
- ค่าบรหิารงานส่วนกลาง (0.31) (9.25) (10.39) (11.12) (12.59) (12.80) (12.49) (10.56) (10.17) (9.75) (9.33) 

รวมค่าใช้จ่าย (6.70) (37.94) (39.99) (41.60) (44.00) (45.14) (45.80) (33.26) (33.57) (33.84) (34.14) 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (17.68) 15.69 17.81 19.49 20.49 21.21 23.91 10.88 12.03 12.94 14.01 

ดอกเบีย้จ่าย (16.90) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) (76.48) 
ภาษจี่าย - - - - - - - - - - - 

ก าไรสทุธิ (34.58) (60.79) (58.66) (56.98) (55.99) (55.27) (52.57) (65.60) (64.44) (63.54) (62.47) 
            

EBIT หลงัหกัภษี (32.67) 30.68 32.80 34.48 35.48 36.20 38.90 25.86 27.02 27.92 29.00 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (4.10) (5.91) (6.17) (6.36) (6.56) (6.74) (6.95) (3.96) (4.09) (4.20) (8.20) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.76 16.10 15.99 15.26 15.50 15.55 13.90 9.61 9.15 8.68 8.20 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน 0.69 (59.35) 5.70 (0.11) 0.00 0.06 (0.21) (1.20) (0.03) (0.01) (0.03) 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

บวก ดอกเบีย้รบั (4.45) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) (14.99) 

FCFF (29.77) (33.47) 33.33 28.30 29.42 30.08 30.66 15.32 17.06 17.40 13.99 

Terminal Value - - - - - - - - - - 153.81 

FCFF + Terminal Value (29.77) (33.47) 33.33 28.30 29.42 30.08 30.66 15.32 17.06 17.40 167.80 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (29.13) (30.02) 27.41 21.32 20.33 19.05 17.79 8.15 8.32 7.78 68.76 

มลูค่าของกิจการ 139.76           

บวก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 27.19           

บวก มลูค่ากจิการ AQS 22.26           

บวก เงนิใหหู้ย้มืแก่บรษิทั AQH 199.56           

บวก ส ารองค่าเผือ่หนี้สญูเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั AQH 51.26           

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทั AQH 20.22           

บวก มลูค่าโครงการเอสเตท รตันาธเิบศน์ 415.63           

บวก มลูค่าโครงการ 15 Gates (บา้นเดีย่วพรอ้มทีด่นิ 2 หลงั) 40.40           

บวก มลูค่าทีด่นิรอการพฒันา อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 341.50           

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQ (1,175.14)           

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQH (0.98)           

หกั ดอกเบีย้จ่ายบรษิทั AQ (118.52)           

หกั ดอกเบีย้จ่ายบรษิทั AQH (0.36)           

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น (37.23)           

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQ (ร้อยละ 99.94) (37.21)           

หมายเหตุ :  1. อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 
 2. อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดสทุธสิ าหรบักจิการหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ก าหนดใหเ้ทา่กบัรอ้ยละ 0.00  

 

จากการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั AQS มมีลูค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 37.21 ลา้นบาท 
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3.5.2.11. บริษทั อควาเรียส โฮเทล็ แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (AQH) 

บรษิัท อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั ประกอบธุรกจิเช่า ซื้อ ขายและด าเนินงานอสงัหารมิทรพัย์ 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินงานก่อสรา้งโครงการเอควิ เอลคิซ์ ในส่วนของธุรกจิโรงแรม อาคาร A และหอ้งชุดพกัอาศยั 
อาคาร C ที่ตัง้อยู่ในซอยเพชรบุร ี47 แยก 10 (ซอยศูนย์วจิยั 7) ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โครงการอยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพตดิกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ จงึประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิี
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการประมาณการ
ดงันี้  

โครงการเอควิ เอลกิซ ์อาคาร A ประเภทธุรกจิโรงแรม  

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภททรพัยส์นิ สทิธกิารเชา่จะพฒันาเป็นโรงแรม (อายคุงเหลอืประมาณ 28 ปี 1 เดอืน) 
ระยะเวลาประมาณการ ปี 2559-2587 
จ านวนหอ้งพกั 36 หอ้ง 
อตัราการเขา้พกั 
 
 
 

ประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 70 และปรบัเพิม่ขึน้เท่ากบั 80 
ตลอดจนอายขุองโครงการ อา้งองิขอ้มลูจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมเฉลีย่ของ
นกัท่องเทีย่วจงัหวดักรุงเทพมหานครในปี 2559 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 78 
(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : กรมการทอ่งเทีย่ว) 

ราคาคา่หอ้งพกั ประมาณการราคาหอ้งพกัในปี 2561 เท่ากบั 5,000 บาทต่อคนื และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 3.00 ต่อปี ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกวา่ราคาทีพ่กัของโรงแรมระดบั 4 ดาว ซึง่ตัง้อยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีง (ซอยศนูยว์จิยั ถนนเพชรบุร ีเขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพฯ) เน่ืองจาก
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ ประเภท Medical Tour ซึง่ท าเลทีต่ ัง้ของโครงการ
ตัง้อยูต่ดิกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ  
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม Service Charge ในอตัรารอ้ยละ 10.00)    

รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของรายไดค้า่หอ้งพกั 
สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 35 ของตน้ทุนคา่อาหารและเครือ่งดืม่ อา้งองิขอ้มลูจาก 
เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน
พนกังาน 

ประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 14 ของรายไดร้วม อา้งองิขอ้มูลจากประมาณการของบรษิทั 
และปรบัเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานอืน่ ๆ - ประกอบดว้ย  
- คา่ภาษป้ีายและคา่ภาษโีรงเรอืนคดิเท่ากบัรอ้ยละ 9.00 ของรายไดร้วม อา้งองิจาก [-] 
- คา่ประกนัภยัทรพัยส์นิ เท่ากบัรอ้ยละ 0.08 ของมลูคา่การลงทุน 
- ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา (POMEC) เท่ากบัรอ้ยละ 12.00 ของรายได้
รวม 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณการเท่ากบัร้อยละ [-] ของรายได้รวม และปรบัเพิม่ขึ้นใน
อตัรารอ้ยละ 3 ทุกปี 

- อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการของบรษิทั 
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รายการ สมมติฐาน 
คา่เสือ่มราคา ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่มีตวัตนและค่าตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ตดัคา่เสือ่ม

และตดัจ าหนา่ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิตามนโยบายบญัชี 
เงนิลงทุนสว่นเพิม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั

รอ้ยละ 6.00 ของรายไดร้วมตอ่ปี อา้งองิขอ้มลูจากคา่ใชจ้่ายลงทุนโดยเฉลีย่ของกลุ่มธรุกจิ
โรงแรมในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

โครงการเอควิ เอลกิซ ์อาคาร C ธุรกจิหอ้งชุดพกัอาศยั  

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน 
สมมติฐานด้านรายได้  
ประเภทของทรพัยส์นิ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประเภทหอ้งชดุพกัอาศยั (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง) 
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2559-2560 
ยนิูตขาย จ านวน 66 ยนิูต เปิดจองและขายหมดในเดอืนกนัยายน 2559 
ราคาขาย ประมาณการราคาขายเฉลีย่ 3.36 ลา้นบาทตอ่ยนิูต 
สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่การขาย อา้งองิขอ้มลูจากบรษิทั  
ภาษธีุรกจิเฉพาะ ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 3.30 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  
คา่ธรรมเนียมการโอน ประมาณการเทา่กบัรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่โอน อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมโอนคนละครึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569  ปี 2587 

รายได้            
 

 

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุดพกัอาศยั - 221.44 - - - - - - - - -  - 
รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรม - - 65.77 76.96 79.48 81.64 84.09 86.61 89.46 91.89 94.65  130.67 

รวมรายได้ - 221.44 65.77 76.96 79.48 81.64 84.09 86.61 89.46 91.89 94.65  130.67 

ต้นทุนขายและบริการ            
 

 

ตน้ทุนขายหอ้งชุดพกัอาศยั - (208.50) - - - - - - - - -  - 
ตน้ทุนธุรกจิโรงแรม - - (21.08) (23.00) (24.32) (25.64) (27.02) (27.72) (28.37) (28.99) (29.65)  (43.01) 

รวมต้นทุนขายและบริการ - (208.50) (21.08) (23.00) (24.32) (25.64) (27.02) (27.72) (28.37) (28.99) (29.65)  (43.01) 

ก าไรขัน้ต้น - 12.94 44.68 53.95 55.16 56.00 57.07 58.89 61.09 62.90 65.00  87.66 

รายได้อ่ืน - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  - 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1.07) (3.91) (26.67) (29.52) (30.29) (30.96) (31.74) (32.51) (33.37) (34.15) (35.00)  (48.09) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1.07) 9.08 18.06 24.48 24.92 25.08 25.38 26.43 27.77 28.80 30.04  39.57 

ดอกเบีย้จ่าย (4.84) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36) (19.36)  (19.36) 
ภาษจี่าย - - - - - - (2.17) (1.41) (1.68) (1.89) (2.14)  (4.05) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (5.91) (10.28) (1.30) 5.12 5.56 5.73 3.85 5.65 6.73 7.55 8.55  16.16 

              

EBIT หลงัหกัภษี (1.07) 9.08 18.06 24.48 24.92 25.08 20.31 21.14 22.22 23.04 24.03  31.69 

เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร - (73.65) (3.59) (4.20) (4.34) (4.45) (4.59) (4.72) (4.88) (5.01) (5.16)  (7.13) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.06 0.31 7.99 8.83 9.70 10.59 11.51 11.74 11.87 12.01 12.15  15.18 

เงนิลงทุนในเงนิทุนหมนุเวยีน (36.02) 128.66 (17.99) (5.52) (1.25) (1.07) (1.21) (0.96) (0.74) (0.60) (0.68)  6.35 

FCFF (37.03) 64.40 4.48 23.60 29.04 30.16 26.02 27.19 28.47 29.43 30.34  46.10 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (36.23) 57.76 3.69 17.78 20.06 19.10 15.10 14.47 13.89 13.16 12.43  3.94 

มลูค่าของกิจการ 288.70           
 

 

บวก เงนิสด 3.26           
 

 

บวก เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั AQS 0.98           
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ปี Q4-59 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569  ปี 2587 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบับรษิทั AQ 0.36           
 

 

หกั เงนิกูย้มืจากบรษิทั AQS (250.82)           
 

 

บวก ดอกเบีย้คา้งจ่ายใหแ้ก่บรษิทั AQS (20.22)           
 

 

มลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น 22.26           
 

 

มลูค่ากิจการตามสดัส่วนการถือหุ้นโดย AQS  
(ร้อยละ 99.99) 22.26           

 

 

หมายเหตุ : อตัราการคดิลด (WACC) เทา่กบัรอ้ยละ 9.09 
 

จากการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั AQH มมีลูค่ากจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 22.26 ลา้น
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ส่วนท่ี 4 สรปุการประเมินมลูค่ากิจการของ AQ 

วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุ้น) 

วิธีการ / ความเหน็ 

1. วธิมีลูคา่ตามบญัช ี
(Book Value Approach) 

3,751.13 0.30 ประเมนิโดยใช้ขอ้มูลตามงบการเงนิ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 

2. วธิปีรบัปรุงมลูคา่ตามบญัช ี
(Adjusted Book Value 
Approach) 

596.06 0.05 ประเมินโดยใช้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิตามบญัชี ณ 
วันที่  30 กันยายน 2559 ปรับปรุงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมตามขอ้มูลในรายงานการประเมนิมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ
มลูคา่ความเสยีหายตามค าพพิากษาคดอีาญา 

3. วธิมีลูคา่ตามราคาตลาด ไม่สามารถ
ประเมนิได ้

ไม่สามารถ
ประเมนิได ้

ไม่สามารถค านวณราคาหุน้ดว้ยวธิมีลูคา่ตามราคา
ตลาดได้ เ น่ืองจากบริษัทฯ หยุดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ตัง้แต่วนัที่  17 
พฤศจกิายน 2558 

4. วธิอีตัราสว่นราคาหุน้ต่อ
ก าไรสทุธ ิ(P/E) 

ไม่สามารถ
ประเมนิได ้

ไม่สามารถ
ประเมนิได ้

ไม่สามารถค านวณราคาหุน้ดว้ยวธิมีลูคา่ตามราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิได้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ ณ งบการเงินงวด 9 
เดอืน ปี 2559 

5. วธิอีตัราสว่นราคาหุน้ต่อ
มลูคา่ตามบญัช ี(P/BV) 

5,450.11 -
6,377.34 

0.43 – 0.50 ประเมนิโดยใชค้า่เฉลีย่อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูคา่
ต า ม บั ญ ชี  ( P/BV) ข อ ง หุ้ น ใ น ห ม ว ด
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีสดัส่วนรายได้หลักจากการ
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบและ
มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและ
รายได้จากการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์และบรกิาร
อื่นๆซึ่งเป็นรายได้ต่อเน่ือง (Recurring Income) 
ได้แก่ GOLD LH PF QH S UV โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของอตัราส่วน P/BV ในช่วงเวลา 7 วนั 14 วนั 30 
วนั 60 วนั 180 วนั และ 270 วนั 
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วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุ้น) 

วิธีการ / ความเหน็ 

6. วธิรีวมสว่นของกจิการ  
(Sum of the Part) 

320.39 0.03 ประเมินโดยแบ่งวิธีประเมินตามประเภทของ
สนิทรพัยไ์ดแ้ก่ 
- โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายที่อยู่

ระหว่างการพฒันาและโรงแรม ประเมนิโดยใช้
วิธีมูลค่ า ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  
(Discounted Cash Flow Approach) 

- สนิทรพัยป์ระเภททีด่นิรอการพฒันา ทีด่นิเปล่า
และสนิทรพัย์ถาวรซึ่งเป็นออฟฟิศส านักงาน 
ประเมินโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) ซึ่งอ้างอิง
มูลค่ายุติธรรมของรายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
ปรับปรุงด้วยมูลค่าความเสียหายตามค า
พพิากษาคดอีาญา 

- สนิทรพัย์ประเภทอื่นและหน้ีสนิ ประเมนิด้วย
วธิมีลูคา่ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

 
ที่ปรกึษาฯใหว้ธิกีารประเมนิมูลค่าหุน้ที่เหมาะสม คอื วธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีเพื่อท าการประเมนิมูลค่า

กิจการของ AQ เนื่องจากเมื่อท าการประเมินมูลค่าแล้ว วิธีนี้ได้ราคาสูงกว่าวิธรีวมส่วนกิจการ  (Sum of The Part)
ประกอบกบับรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าวธินีี้สามารถสะทอ้นมูลค่าของ
กจิการไดเ้หมาะสมกว่าวธิอีื่น ๆ  

ทีป่รกึษาฯ ใหว้ธิกีารประเมนิมูลค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ คอื วธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี ซึง่เป็นวธิทีีม่ ี

มลูค่ากจิการของ AQ เท่ากบั 596.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ AQ เท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ (มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 

บาทต่อหุน้)  

 


