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สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

บัญชี 1 และบัญชี 2 

 ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 6/2555 เม่ือวันที่ 
7 กันยายน 2555 ไดมีมติใหความเห็นชอบ (1) การซื้อหุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด (“Grand 

U”) จํานวน 24,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ Grand U ในมูลคาหุนละ 
15 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 360 ลานบาท และ  (2) การเขาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท แผนดินทอง 
พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยสมัครใจ  (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) โดย
บริษัทฯ จะทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญของ GOLD ที่ราคา 5.50 บาท ตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกเพื่อให
สิทธิซื้อหุนสามัญของ GOLD (“Warrant”) ที่ราคา 2.50 บาท ตอหนวย และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาจะซ้ือขายกับ Rock 
Key International Limited (“RKIL”) ซึ่งเปนผูถือหุนและ Warrants ของ GOLD โดย RKIL ตกลงที่จะขายหุนจํานวน 
281,316,464 หุน (หรือรอยละ 24.8 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD) และ Warrants จํานวน 108,479,551 
หนวยใหแกบริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเดียวกับราคาเสนอซื้อที่บริษัทฯ กําหนดไว ทั้งนี้ การซ้ือขายหุนและ 
Warrants ของบริษัทฯ ในการทํา VTO นี้ (ซึ่งรวมจํานวนท่ี RKIL จะเสนอขายใน VTO ดวย) จะเกิดเปนผลสําเร็จขึ้นไดก็
ตอเม่ือบริษัทฯ จะตองไดหุนสามัญมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD 

 ทั้งสองธุรกรรมดังกลาวถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ.2547 

 บริษัทฯ มีหนาที่เปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการประเภทที่ 1 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ รวมท้ังจัดใหมีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูถือหุน ตามส่ิงที่สงมาดวย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ัง 
บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นดังกลาว  

รายละเอียดของการทํารายการขางตนสามารถสรุปไดดังนี้  

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 สารสนเทศการเขาทําบันทึกขอตกลงการซื้อหุนสามัญของ Grand U ตามบัญชี 1 

วันที่ทํารายการ : วันเขาทําบันทึกขอตกลง:  วันที่ 27 สิงหาคม 2555 
วันที่คาดวาจะทํารายการแลวเสร็จ:  ภายในเดือนธันวาคม 2555 

ผูขาย : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“LPN”) และ บริษัท เยาววงศ 
โฮลดิ้ง จํากัด (“เยาววงศ”) (โดยรวมเปน “ผูขาย”) 

ผูซื้อ : บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“ผูซื้อ”) 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ผูซื้อและผูขายไมมีความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ.2546 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย : หุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด (“Grand U”) จํานวน 
24,000,000 หุน (“หุนที่ซื้อขาย”) คิดเปนอัตรารอยละ 40 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของ Grand U โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 Grand U มี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 600,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 60,000,000 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งชําระแลวเต็มจํานวน โดยมีฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงาน สรุปดังนี้: 

ฐานะการเงินรวม   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  

(ลานบาท) 

(งบการเงินรวมกอนสอบทาน) 

ผลการดําเนินงานรวม 

สําหรับงวด 6 เดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  

(ลานบาท) 

(งบการเงินรวมกอนสอบทาน) 

สินทรัพยรวม : 2,516.70 รายไดรวม :  1,504.26 

หนี้สินรวม : 1,295.68 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท :  
252.05 

ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ข อ ง บ ริ ษั ท  : 
1,221.02 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกขอตกลงการซ้ือหุนสามัญของ Grand U ผูซื้อและ
ผูขายตกลงให Grand U ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลของป 2555 จากกําไรสะสมของ Grand U ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2555 ใหแกผูถือหุนตามสัดสวนเปนจํานวนเงิน 660 ลานบาท หรือ 11.00 
บาทตอหุน ในการนี้ ที่ประชุมผูถือหุน Grand U ไดอนุมัติการจายเงินปนผลจํานวน 
11.00 บาทตอหุนเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนกันยายน 2555 โดยมีกําหนดจายเงิน
ปนผลในเดือนธันวาคม 2555  ทั้งนี้ แหลงเงินปนผลจะมาจากเงินสดภายในของ 
Grand U และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทของ Grand U ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการ 
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รายชื่อ ตําแหนง 

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ 

นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ 

นายถนอมพงษ ปฐมศักด์ิ กรรมการ 

นายเนรมิต สรางเอี่ยม กรรมการ 

Grand U เปนบริษัทยอยของผูซื้อซึ่งผูซื้อถือหุนอยูรอยละ 60 กอนการเขาทํา
รายการ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียม
ระดับกลาง อาทิ โครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น และ โครงการ ยู ดีไลท 
แอท จตุจักร สเตช่ัน เปนตน 

ราคาซื้อขายหุน : หุนละ 15 บาท  

มูลคาของรายการ : มูลคารวม 360,000,000 บาท  

เกณฑที่ใชในการกําหนด
มูลคาส่ิงตอบแทน 

: ราคาซื้อขายหุนเกิดจากการเจรจาตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย โดยชําระเต็ม
จํานวน ณ วันซื้อขาย 

ผลประโยชนของการทํา
รายการ 

: การเขาทํารายการเปนกลยุทธในการกาวขึ้นเปนผูนําในตลาดคอนโดมิเนียม
ระดับกลางอยางเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 

เงื่อนไขสําคัญ : - ไมมี - 

เงื่อนไขบังคับกอน : ผูซื้อและผูขายตกลงและรับทราบวาขอตกลงการซ้ือขายหุนที่ซื้อขายจะมีผลผูกพัน 
ผูซื้อในวันที่ขอตกลงดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนของผูซื้อตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ผูซื้อจะดําเนินการจัดใหมี
การประชุมผูถือหุน และจะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหที่ประชุมดังกลาว
พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการซื้อขายหุนที่ซื้อขายและราคาซ้ือขายหุนที่ซื้อขาย
ท่ีไดตกลงกันตามเงื่อนไขและขอกําหนดในบันทึกขอตกลง 

ทั้งนี้ ผูซื้อตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของผูซื้อในการเขาทํารายการซื้อ
ขายหุนตามที่ระบุไวในวาระท่ี 2 รวมทั้งการไดรับมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของ Grand U ตามที่ระบุไวในวาระท่ี 4.1 
ของหนังสือหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 นี้ 

การบอกเลิกสัญญา  LPN และเยาววงศมีขอตกลงวา หากเง่ือนไขบังคับกอนที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
การซ้ือขายหลักทรัพยนั้นไมบรรลุเปนผลสําเร็จ ขอตกลงการซ้ือขายหุนที่จะซ้ือขาย
จะไมมีผลผูกพันผูซื้อ 
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ที่มาของแหลงเงินทนุ : แหลงเงินทุนในการเขาซ้ือ Grand U จะมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขนาดของรายการ : ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการ
ทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
พ.ศ. 2547 ขนาดของรายการสามารถคํานวณไดดังนี้ 

1. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเทากับ 5.13% 

2. เกณฑกําไรสุทธิเทากับ 98.95% 

3. เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับ 24.96% 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

: คณะกรรมการมีมติเอกฉันทเห็นชอบใหเขาทํารายการเขาซ้ือ Grand U โดยเช่ือวา
การทํารายการจะเปนประโยชนกับผูถือหุนและบริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่แตกตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: - 

   

1.2 สารสนเทศการซื้อหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเพ่ือใหสิทธิซื้อหุนสามัญของ GOLD และ
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) 

วันที่ทําสัญญา : วันที่ 7 กันยายน 2555 

ผูขาย : Rock Key International Limited (“RKIL”) และผูถือหลักทรัพยของ GOLD ที่มี
เจตนาจะขาย (“ผูขาย”) 

ผูซื้อ : บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“ผูซื้อ”) 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ผูซื้อและ RKIL ไมมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกัน พ.ศ.2546 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย : -    หุนสามัญของ GOLD จํานวน 281,316,464 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
เพื่อใหสิทธิซื้อหุนสามัญของ GOLD จํานวน 108,479,551 หนวย จาก RKIL 
ตามสัญญาจะซื้อขายหลักทรัพย ผานการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ 
GOLD โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และ 
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-   การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ (Voluntary 
Tender Offer) ซึ่งประกอบดวย หุนสามัญของ GOLD จํานวน 852,831,260 
หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อใหสิทธิซื้อหุนสามัญของ GOLD จํานวน 
395,586,104 หนวย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 GOLD มีทุนจดทะเบียนจํานวน 16,382,133,790.00 
บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 11,341,477,240.00 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,134,147,724 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานสรุป ดังนี้: 

ฐานะการเงินรวม   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  

(ลานบาท) 

(งบการเงินรวมสอบทาน) 

ผลการดําเนินงานรวม 

สําหรับงวด 6 เดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  

(ลานบาท) 

(งบการเงินรวมสอบทาน) 

สินทรัพยรวม : 12,119.89 รายไดรวม :  1,007.64 

หนี้สินรวม : 5,734.38 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท :  
(185.81) 

ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ข อ ง บ ริ ษั ท  : 
6,676.36 

 

* ที่มา  งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555ของ GOLD 

- ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทของ GOLD ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี่ ประธานกรรมการและรักษาการประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

นายทัศพร คุปตารักษ กรรมการ 

นายชาญ บูลกุล กรรมการ 

นายอเนก กมลเนตร กรรมการ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล* กรรมการ 

นายประสงค ธชทรงธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
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รายชื่อ ตําแหนง 

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นายสุรัตน จิรจรัสพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
* เขาดํารงตําแหนงกรรมการและรองกรรมการผูจัดการของ GOLD เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2555 แทนนายไนเจิล 
จอหน คอรนิค กรรมการที่ลาออก 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําของเมืองไทยในการสรางสรรคโครงการบาน และ
อาคารสํานักงานที่ดีที่สุดดวยนวัตกรรมทางดานการกอสรางและการออกแบบอยาง
มีคุณคา (ตลาดบนระดับ A ในทําเล CBD และนอกตัวเมือง)อาทิเชน โครงการสาท
รสแควร โครงการพระราม 4 โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงกอก โครงการดิ  แอสคอท 
สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพารทเมนท โครงการ ดิ อินฟนิต้ี โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรีคลับ 
โครงการโกลเดน เฮอริเทจ โครงการโกลเดนเลเจนด โครงการโกลเดน นครา 
โครงการแกรนด โมนาโค เปนตน 

ราคาซื้อขายหลักทรัพย : -   หุนสามัญทั้งหมดของ GOLD ในราคา 5.50 บาทตอหุน  

-   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อใหสิทธิซื้อหุนสามัญของ GOLD ในราคา 2.50 
บาทตอหนวย 

ผลประโยชนของการทํา
รายการ 

: การเขาทํารายการจะชวยสงเสริมแผนกลยุทธของบริษัทฯ ในการเตรียมความพรอม
เพื่อกาวขึ้นเปนหน่ึงในผูนําในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย จากศักยภาพและ
ทรัพยสินที่ GOLD มีอยู ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะสามารถใชความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาโครงการและฐานเงินทุนที่แข็งแกรงมาชวยสงเสริม GOLD ใหเติบโตไดอยาง
ดีขึ้น และคาดวาการเขาซ้ือคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯในระยะ
ยาว 

มูลคาของรายการ : มูลคารวม 7,497,976,619.50 บาท แบงเปนหุนสามัญทั้งหมดของ GOLD รวม
มูลคา 6,237,812,482 บาท และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อใหสิทธิซื้อหุน
สามัญของ GOLD รวมมูลคา 1,260,164,137.50 บาท 

เกณฑที่ใชในการกําหนด
มูลคาส่ิงตอบแทน 

: ราคาซื้อขายหลักทรัพยเกิดจากการเจรจาตกลงระหวางผูซื้อ และ RKIL ซึ่งเปนราคา
เดียวกับราคาเสนอซ้ือแกผูถือหลักทรัพยของ GOLD ที่มีเจตนาจะขาย ผูซื้อจะทํา
การชําระราคาหลักทรัพยที่มีผูแสดงเจตนาขายภายหลังการส้ินสุดระยะเวลาการทํา
คําเสนอซ้ือหลักทรัพย โดยผูซื้อจะระบุรายละเอียดการชําระราคาในแบบ 247-4 คํา
เสนอซ้ือหลักทรัพย 

เงื่อนไขสําคัญ : - บริษัทฯ ตกลงซ้ือและ RKIL ตกลงขายหลักทรัพยที่ซื้อขายภายใตเงื่อนไขและ
ขอตกลงของสัญญาจะซ้ือขายหลักทรัพย โดยบริษัทฯ จะทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
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ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  

- ในการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ผูซื้อจะกําหนดเงื่อนไขวา ผู
ซื้อสามารถยกเลิกการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ GOLD ได หากเม่ือส้ินสุด
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว ผูซื้อไมสามารถซ้ือหุนของGOLD ได
มากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของGOLD 

เงื่อนไขบังคับกอน : -     ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 
ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาว และ
รายการอื่นใดท่ีเก่ียวของทั้งหมด ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

-     ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 
ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการ
ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ 

-     ผูซื้อจะตองไดมาซึ่งหุนของ GOLD มากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของ GOLD จากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD 

การบอกเลิกสัญญา  หากเงื่อนไขบังคับกอนที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นไมบรรลุ
เปนผลสําเร็จ ขอตกลงการซ้ือขายหลักทรัพยจะยกเลิกโดยทันที 

ที่มาของแหลงเงินทนุ : แหลงเงินทุนในการเขาซ้ือ GOLD มาจากวงเงินกูพิเศษระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ซึ่งบริษัทฯ จะชําระเงินกูดังกลาวจากเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไมมีเงื่อนไขอื่นที่มี
ผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนแตอยางใด 

ขนาดของรายการ : ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการ
ทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
พ.ศ. 2547 ขนาดของรายการสามารถคํานวณไดดังนี้ 

1. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเทากับ 106.91% 

2. เกณฑกําไรสุทธิไมสามารถนํามาคํานวณไดเนื่องจากกําไรสุทธิของ 
GOLD ติดลบ 

3. เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับ 340.22% 

 



ส่ิงที่สงมาดวย 3 และ 4 
 

 

35 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

: คณะกรรมการมีมติเอกฉันทเห็นชอบใหเขาทํารายการเขาซ้ือ GOLD โดยเช่ือวาการ
ทํารายการจะเปนประโยชนกับผูถือหุนและบริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่
แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

: - 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบขอมูลในสารสนเทศน้ี และในเอกสารอื่นที่สงใหแกผูถือหุน โดยได
ตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้ และเอกสารอื่นที่สงใหแกผูถือหุนแลวอยางระมัดระวัง และขอรับรองวาไมมี
ขอความเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอยางเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมีหรือตองระบุไวใน
สารสนเทศนี้ ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดแตอยางใด 

3. รายงานความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ (เชน ผูประเมินราคาทรัพยสิน) 

ขอมูลของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

โปรดดูรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแนบทายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 
(ส่ิงที่สงมาดวย 5) 

4. ขอมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สิน 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดออกจําหนาย 

- ไมมี -  

4.2 ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มียอดเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลารวม 2,179,520,531.75 บาท 
โดยมีการจดจํานองที่ดินเปนหลักประกันทั้งจํานวน 

4.3 ยอดรวมมูลคาหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี สัญญาเชาทางการเงิน โดยระบุ
ถึงภาระการนําสินทรัพยเปนหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินประเภทอื่นรวม 2,376,899,303.03 บาท โดยรวมเงิน
กูยืมระยะส้ันที่มีการจดจํานองที่ดินเปนหลักประกัน จํานวน 695,300,000.00 บาท 

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

 บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่มาจากวงเงินกูพิเศษระยะส้ันจากสถาบันการเงินในการเขาทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจในวงเงินประมาณ 8,000 ลานบาท ทั้งนี้ยอด
หนี้สินดังกลาวขึ้นจะอยูกับผลของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ซึ่งบริษัทฯ 
จะชําระเงินกูดังกลาวจากเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
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 บริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบุคคลธรรมดาฟองรองใหร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและ
ส่ิงกีดขวางอ่ืนในที่ดินภาระจํายอมของบริษัทฯ และเรียกรองคาชดเชยความเสียหายเดือนละ 
100,000 บาท นับต้ังแตวันถัดจากวันฟอง เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ไปจนกวาบริษัทยอยจะ
ดําเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและส่ิงกีดขวางในที่ดินภาระจํายอม ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2550 บริษัทยอยไดเปดทางเขา-ออกแลว ทั้งนี้ ศาลอุทธรณมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ ชดใช
คาเสียหายเดือนละ 50,000 บาทนับต้ังแตวันฟองและปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา 

5. สรุปขอมูลสําคัญของบริษัทฯ 

5.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และ
บริษัทรวม 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) กอต้ังเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2523 ในนามบริษัท 
ยูนิไทยออกไซด จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซดจําหนายท้ัง
ภายในประเทศ และตางประเทศ และเร่ิมเปดดําเนินการผลิตเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยมี
โรงงานจํานวน 2 โรงงาน ต้ังอยูจังหวัดปทุมธานี 

เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2531 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียน และนําหุนสามัญของ
บริษัทฯ เขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอมาจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2537 และ จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด 
(มหาชน)” เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2538  

นอกจากธุรกิจผลิต และจําหนายผงสังกะสีออกไซด บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเพื่อ
การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  โดยในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ 
ไดเขาลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่ประสบปญหาทางการเงิน  และ/หรือโครงการ
ที่ยังสรางไมแลวเสร็จ โดยจัดต้ังบริษัทยอย   หรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่พักอาศัยเพื่อขายและเพ่ือเชา  ประเภทอาคารชุดพักอาศัย 
บานเด่ียว   และทาวนเฮาส   จากการเปล่ียนแปลง  และการขยายการลงทุนสูธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ใหยายหมวดธุรกิจ
จากหมวดปโตรเคมี และเคมีภัณฑ เปนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2549 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปรับแผนธุรกิจระยะส้ัน จากเดิมที่มีประเภทธุรกิจหลากหลาย มีบริษัทรวม และบริษัท
ยอยหลายบริษัท โดยแบงเปน สายการลงทุน  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย สายธุรกิจผลิตผงสังกะสี 
ออกไซด สายการลงทุนพลังงาน และอื่นๆ โดยในระหวางป 2552 - 2554 ไดปรับโครงสรางการลงทุน
ในธุรกิจ โดยเพ่ิมสัดสวนการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยผานบริษัทยอย และลดสัดสวนใน
บริษัทรวมตางๆ โดยท่ีธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซดยังคงเปนธุรกิจรองที่ชวยเสริมรายได  ในชวงท่ี
โครงการอสังหาริมทรัพยอยูระหวางการกอสราง และยังไมสามารถรับรูรายได โดยโครงสรางกลุม
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
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บริษัทยอย 

บริษัท ช่ือยอ สัดสวนการถือหุน ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7100 

LRK 100% 

ล ง ทุ น  แ ล ะ พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย  โครงการ 
ปารค เวนเชอร เพื่อรายได
คาเชาจากสํานักงาน และ
โรงแรม 

บริษัท แกรนด ยูนิตี้ดิ เวลล็อป
เมนท จํากัด 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7171  

Grand 
U 

60% 

พัฒนาอ สั งหา ริมท รัพย
โครงการอาคารท่ีพักอาศัย 
เ พื่ อ ข า ย ป ร ะ เ ภ ท
คอนโดมิเนียม 

บริ ษัท  ยูนิ เวนเจอร  แอสเซท 
แมเนจเมนท จํากัด 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7100  

UVAM 100% การลงทุน  และการจัดการ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง 
จํากัด 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7100  

UVC 100% 
ให บ ริ กา ร เป นที่ ป รึ กษา
ทางการเงิน และการลงทุน 

กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้ 
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท 0 2659 8847  
 

KRF 98.88% กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
เ พื่ อ ล ง ทุ น ซ้ื อ ห รื อ เ ช า
อสังหาริมทรัพย หรือลงทุน
ใ น สิ ท ธิ เ รี ย ก ร อ ง ที่ มี
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย เ ป น
หลักประกัน 

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 
888/222-224 อาคารมหาทุนพลาซา 
ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7222  

FS 100% 
ตั ว แทนจํ าหน าย เค ร่ื อ ง
บันทึกเวลา  และอุปกรณ
ควบคุมระบบที่จอดรถ 
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บริษัท ช่ือยอ สัดสวนการถือหุน ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัท ไทย - ไลซาท จํากัด 
สํานักงานใหญ  เลขที่  54 หมูที่  3 
ตํ าบลสามบัณฑิต   อํ า เภออุทั ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210 
โทรศัพท 0 2643 7299  
 
สํ า นั ก ง า นส า ข า  เ ล ข ท่ี  3 ซอย
พหลโยธิน 90 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท 0 2998 9144   

TL 100% 
จําหนายผลิตภัณฑสังกะสี 
ออกไซดและเคมีภัณฑอื่นๆ 

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 
888/222-224 อาคารมหาทุนพลาซา 
ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7222  

FS 100% 
ตั ว แทนจํ าหน าย เค ร่ื อ ง
บันทึกเวลา  และอุปกรณ
ควบคุมระบบที่จอดรถ 

บริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7100  

EV 79% 
ลงทุนในธุรกิจบริหารและ
จัดการพลังงาน 

 
บริษัทยอยทางออม 

บริษัท ช่ือยอ 
สัดสวนการถือหุน
ทางออมโดยบริษัท

ฯ 
ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จํากัด * 
57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0 2643 7171 

GUL 59.99% 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โครงการอาคารท่ีพักอาศัย 
เ พื่ อ ข า ย ป ร ะ เ ภ ท
คอนโดมิเนียม 

บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอร
ย่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0 2201 3466 

EEI 25.13% 
ใหบริการปรึกษาทางดาน
วิศวกรรมการจัดการ และ
อนุรักษพลังงาน 
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บริษัทรวมทางออม 

บริษัท ช่ือยอ 
สัดสวนการถือหุน
ทางออมโดยบริษัท

ฯ 
ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอ
เรช่ันจํากัด ( ถือหุนผานบริษัท 
เอสโก เวนเจอร จํากัด ) ** 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท 0 2201 3466 

SSC 15.80% 

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น า ย
พลังงานให ลูกค าก ลุ ม
อุตสาหกรรม และ กลุม
พาณิชยกรรม 

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็น
เนอรย่ี จํากัด ( ถือหุนผานบริษัท 
เอสโก เวนเจอร จํากัด ) ** 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0 2201 3466 

SSB 15.80% 

หมายเหตุ :   *  ถือหุนทางออมผานบริษัท แกรนด ยูนิตี้ดิเวลล็อปเมนท จํากัด  รอยละ 59.99 
**   ถือหุน ทางออมผาน บริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด รอยละ 15.80 

การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไดแกธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ในป 2554 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพรอม
โอนหองชุดใหแกลูกคา 2 โครงการ ไดแก โครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตช่ัน และ โครงการ ยู 
ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ คือ 
โครงการ ยู ดีไลท2 แอท บางซ่ือ สเตช่ัน, โครงการ ยู ดีไลท เรสซิเดนส พัฒนาการ-ทองหลอ และ
โครงการ ยู ดีไลท 3 ประชาช่ืน - บางซื่อ โดยมีมูลคาของโครงการรวมประมาณ 4,072 ลานบาท ซึ่ง
ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการยู ดีไลท 2 แอท บางซื่อ สเตช่ัน ซึ่งเปดขาย
ในไตรมาส 1 สามารถปดการขายไดภายในป 2554 สวนอีก 2 โครงการ ซึ่งเปดขายในไตรมาส 4 
ในชวงที่ยังคงมีปญหาดานอุทกภัยก็ยังสามารถปดการขายไดโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 20 ถึง 30   
ปจจุบันบริษัทฯ มียอดขายหองชุดในโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา (Backlog) คิดเปนมูลคารวม
ประมาณ 5,533 ลานบาท โดยจะสามารถทยอยโอนหองชุดในโครงการดังกลาวเพื่อรับรูรายไดต้ังแต
ไตรมาส 2 ป 2555 จนถึงไตรมาส 4 ป 2556 

สวนของโครงการปารค เวนเชอร  อีโคเพล็กซ ซึ่งเปนอาคารสํานักงานและโรงแรมมีความสูงรวม 34 
ช้ัน ต้ังอยูบริเวณหัวมุมส่ีแยกถนนเพลินจิต - วิทยุ ภายใตการพัฒนาและดําเนินการของ บริษัท เลิศ
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รัฐการ จํากัด ไดดําเนินการพัฒนาในสวนพื้นที่สํานักงานเสร็จแลวในเดือนกันยายน 2554 โดยมีผูเชา
พื้นที่แลวทั้งสวนสํานักงาน และสวนรานคาประมาณรอยละ 30 และรอยละ 100 ตามลําดับ
ทามกลางสภาวการณเศรษฐกิจโลกและการเมืองในประเทศที่ไมแนนอนแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ความสามารถในการแขงขันของโครงการ รวมท้ังพื้นที่สวนโรงแรมท่ีไดพัฒนาแลวเสร็จในเดือน
เมษายน 2555 ภายใตชื่อ The Okura Prestige Bangkok 

ธุรกิจผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด 

บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด ภายใตเคร่ืองหมาย

การคา รูป  “เตาเผา”และในป  2554 บริษัทไดทํ าการเป ล่ียนเค ร่ืองหมายการคา เปน                   
ทั้งนี้เพื่อความทันสมัยและเปนที่เขาใจงายสําหรับลูกคาผงสังกะสีออกไซด ซึ่งใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆ โดยแบงตามระดับความบริสุทธิ์และลักษณะการใชงานของลูกคาได 3 ระดับ 
(Grade) ดังนี้ 

ผงสังกะสี 
ออกไซด ( ZnO ) 

ความ
บริสุทธ์ิ 

กลุมอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผงสังกะสีอ
อกไซด 

ไวทซีล  
(White Seal) 

� 99.50%  อุตสาหกรรมการยาง
รถยนตคุณภาพสูง 

 อุ ตสาหกร รม สีทาทั้ ง
ภายในและภายนอก  

 อุตสาหกรรมอาหารสัตว  

 เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง 
และการยึดเกาะ  

 ปองกันเช้ือรา 
 รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 

 อุตสาหกรรมสีสําหรับเรือ  
และเสาเหล็ก โครงเหล็ก 

 ปองกันสนิม 

เรดซีล 
(Red Seal) 

� 99.00%  อุตสาหกรรมยางรถยนต  เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง 
และการยึดเกาะ  

เรดซีล – อาร 
(Red Seal - R) 

� 99.00%  อุตสาหกรรมยางรถยนต,
รองเทายาง 

 อุตสาหกรรมน้ํายางขน 
เซรามิค  

 เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง 
และการยึดเกาะ 

 ปองกันน้ํายางเส่ือมสภาพ 

ผงสังกะสีออกไซดใชเปนสวนประกอบในหลายอุตสาหกรรมไดแก การผลิตยางรถยนต อาหารสัตว 
เซรามิค เคร่ืองสําอาง และยารักษาโรค โดยอุตสาหกรรมที่มียอดการส่ังซื้อมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
การผลิตยางรถยนต  คิดเปนประมาณรอยละ 65 ของยอดการส่ังซื้อผงสังกะสีออกไซดทั้งหมด 
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5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุดและคําอธิบาย
และการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

งวดงบการเงิน 
หนวย : ลานบาท 

งบป 52 งบป 53 งบป 54 

งวด 6 
เดือน

ส้ินสุดวันท่ี 

งวด 6 
เดือน
ส้ินสุด
วันท่ี 

ณ วันท่ี 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 30/6/2554 30/6/2555 
ฐานะทางการเงิน      
สินทรัพยรวม 
 

3,763.65 4,965.58 6,871.98 6,624.09 7,013.14 
หน้ีสินรวม 
 

1,625.43 2,884.23 4,639.33 4,293.66 4,556.41 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 
 

1,897.68 1,799.20 1,812.05 1,983.58 1,966.59 

ทุนท่ีออกและชําระแลว 764.77 764.77 764.77 764.77 764.77 

ผลการดําเนินงาน      
รายไดจากการขายและการใหบริการ 853.93 1,130.36 1,043.85 562.23 453.80 
รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุด 463.09 1,139.37 2,544.87 1,007.19 1,489.16 
รายไดคาเชาและบริการ - - 13.34 - 48.26 
รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน - - - - 1,001.77 
รายไดอ่ืน 44.00 18.04 21.27 9.43 66.97 
รวมรายได 
 

1,361.02 2,287.77 3,623.33 1,578.85 3,059.96 
กําไรขั้นตน 177.88 409.76 799.97 346.04 559.28 
กําไรสุทธิ (บริษัท) 
 

8.25 56.72 63.09 156.31 200.42 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.01 0.07 0.08 0.11 0.26 

กระแสเงินสด      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (373.18) 14.70 (1,206.34) (180.02) (294.78) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (615.43) (1,009.71) (432.32) (1,168.43) (171.24) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 577.16 696.43 1,695.39 1,400.13 501.04 

อัตราสวนทางการเงิน      
อัตรากําไรขั้นตน (%) 13.51% 18.05% 22.21% 22.05% 18.69% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.24% 4.90% 5.69% 9.90% 9.84% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 0.82% 5.31% 9.55% 14.17% 25.69% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 0.01% 2.57% 3.48% 5.33% 8.68% 
อัตราหน้ีสินรวมตอทุน (เทา) 0.11 0.36 1.12 0.96 1.29 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

รายไดจากการขายหองชุดสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 1,489.16 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554 จํานวน 481.97 ลานบาท เนื่องจาก การรับรูรายได
โครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท หวยขวาง สเตช่ัน และโครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท 
จัตุจักร สเตช่ัน และโครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท ออนนุช สเตช่ัน จํานวนรวม 714 หนวย 
เปรียบเทียบกับยอดรับรูรายไดงวดเดียวกันป 2554 จํานวน 483 หนวย  

รายไดจากการขายหองชุดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 2,545 ลานบาท เพิ่มขึ้น
อยางมีสาระสําคัญ จํานวน 1,405.5 ลานบาท โดยในป 2554 บริษัทฯ มีการรับรูรายไดเพิ่มขึ้น 622  
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ยูนิต จากป 2553 โดยมาจากการรับรูรายไดโครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท หวยขวาง สเตชั่น 
จํานวน 584 ยูนิต และโครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอทจัตุจักร สเตช่ัน 652 ยูนิต 

รายไดจากการขายหองชุดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,139.37 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ จํานวน 676.28 ลานบาท เนื่องจากมีการรับรูรายไดจากโครงการ ยู สบาย
คอนโดมิเนียม และ โครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตช่ัน  

รายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน 

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 
มิถุนายน 2555 จํานวน 48.26 ลานบาท จากการใหเชาพื้นที่เฉล่ียประมาณรอยละ 43 ของพื้นที่เชา
ทั้งหมด และมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลว แตยังมิไดเขาพื้นที่อีกรอยละ 28 ดังนั้น 
บริษัทฯ มีการใหเชาพื้นที่สํานักงานรวมแลวรอยละ 71 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2555 

ในป 2554 เปนปแรกที่บริษัทฯ มีรายไดจากใหเชาอาคารสํานักงานปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่งเปน
อาคารสํานักงานเกรดเอ พรอมโรงแรมสูง 34 ชั้น กอสรางแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2554 และมีผู
เชาประมาณรอยละ 30 มีการรับรูรายได 13.3 ลานบาท 

รายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด 

บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสังกะสีออกไซดสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2555 ลดลง
จํานวน 103.7 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการลดลงของราคาขายสินคาของ
ตลาดโลกซึ่งสอดคลองกับราคาสังกะสีแทงในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากป 2554 ประมาณ 326 
เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน 

ในป 2554 บริษัทฯ มียอดขายผงสังกะสีออกไซดจํานวน  13,818 ตัน ลดลงจากป 2553 จํานวน 729 
ตัน หรือรอยละ 5.0  จากป 2553 ที่มียอดขาย 14,546 ตัน บาท โดยมีสาเหตุหลักจากวิกฤติอุทกภัย
ในชวงไตรมาส 4/2554  สงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถผลิตสินคาสินคาไดชั่วคราว  มีผลใหรายไดในป 
2554  ลดลง 95.6 ลานบาท จากป 2553  ที่มีรายได 1,081.6 ลานบาท ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ 
สามารถผลิตสินคาไดตามปกติ 

รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีการรับรูรายไดคร้ังเดียวจากการใหเชา
สัญญาเชาทางการเงินระยะยาว เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม จํานวน 1,001.77 ลานบาท  

กําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เพิ่มขึ้นจํานวน 213.24 ลาน
บาท จากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจาก กําไรขั้นตนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขายประเภท
คอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังการรับรูรายไดคร้ังเดียวจากการใหเชาสัญญาเชาทางการเงินระยะ
ยาว เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม จํานวน 146.43 ลานบาท 
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กําไรขั้นตนสําหรับป 2554 เพิ่มจากป 2553 จํานวน 390.2 ลานบาท เนื่องจาก การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสงผลใหมีการสรางอาคารคอนโดมิเนียมเสร็จเร็วกอนกําหนด 

กําไรขั้นตนสําหรับป 2553 เพิ่มจากป 2552 จํานวน 231.8 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการควบคุม
ตนทุนการกอสรางไดดีขึ้น และสามารถสรางเร็วกวากําหนด 

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพิ่มขึ้นจํานวน 144.85 ลานบาท จาก
งวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขายประเภท
คอนโดมิเนียม และกําไรจากการรับรูรายไดตามสัญญาเชาการเงินในสวนของโรงแรม 

กําไรสุทธิป 2554 เพิ่มจากป 2553 จํานวน 94.1 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในอัตรากําไรสุทธิของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย ถึงแมวากําไรขั้นตนของธุรกิจสังกะสีออกไซดจะลดลง 

กําไรสุทธิป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 48.4 ลานบาท เนื่องจาก กําไรจากการขายหองใน
อาคารชุดเพิ่มขึ้นจากการควบคุมตนทุนการกอสรางไดดีขึ้น  

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สินทรัพยมีมูลคารวมท้ังส้ิน 7,013.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2554 
จํานวน 141.1 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
35.0 ลานบาท (2) การต้ังสํารองลูกหนี้บริษัทประกันภัยท่ีคาดวาจะไดรับจากการเรียกรองคาสินไหม
จากความเสียหายจากนาทวมจํานวน 60.0 ลานบาท (3) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 36.4 
ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากสวนงานเพิ่มเติมในระหวางงวดของอาคารสานักงานปารค เวนเชอร อี
โคเพล็กซ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน  6,872.0 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2553 
จํานวน 1,906.4  ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา
ซึ่งเปนการกอสรางคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้น 1,266.2 ลานบาท (2) โรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซดแหง
ใหม ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 200.0 ลานบาท  และทรัพยสินใน
อาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่บริษัทฯ ถือครอง จํานวน 210.0 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,349.5 ลานบาท เนื่องจาก การเพิ่มขึ้น
ของมูลคาโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งพัฒนาภายใต บริษัทแกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํานวน 632.3 
ลานบาท และอีกสวนหน่ึง คือ การเพิ่มขึ้นของมูลคาโครงการในระหวางการพัฒนาไดแก โครงการ
ปารค เวนเชอร จํานวน 1,109.1 ลานบาท 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 หนี้สินรวมลดลงจากส้ินป 2554 จํานวน 82.9 ลานบาท เกิดจากการ
ลดลงของคาเชารับลวงหนาจากกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2553 จํานวน 1,755.1 ลานบาท โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูระยะส้ันจํานวน 314.2 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 1,429.5 ลานบาท 
สวนใหญเพื่อการกอสรางโครงการปารค เวนเชอร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินรวมเพิ่มจากส้ินป 2552 จํานวน 1,258.8 ลานบาท เนื่องจากการ
บันทึกคาเชารับลวงหนาของโครงการปารค เวนเชอร จํานวน 200.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่มขึ้นจํานวน 286.5 ลานบาท จากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมซ่ึงพัฒนาภายใต บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 154.5 ลาน
บาท เนื่องจาก กําไรสุทธิของงวดภายหลังจากหักเงินปนผลจายจํานวน 45.9 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2553 จํานวน 12.8 ลาน
บาท เนื่องจาก กําไรสุทธิของปภายหลังจากหักเงินปนผลจายจํานวน 38.2 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ลดลงจากส้ินป 2552 จํานวน 98.5 ลานบาท 
เนื่องจาก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีผลตางจากการตีราคาที่ดินจํานวน 
147.57 ลานบาท 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) โดยระบุถึงขอสมมติฐานทางการคา เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและสอบทานตัวเลขโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระวาประมาณการผลการดําเนินงานไดจัดทําขึ้นโดยความระมัดระวัง 

- ไมมี - 

5.4 รายชื่อผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีผูถือหุน 10 รายแรกดังนี้  

ลําดับ ผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน (%) 

1. บริษัท อเดลฟอส จํากัด 440,434,326 57.59 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 62,610,000 8.19 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 30,739,149 4.02 

4.  AMERICAN INTERNATIONAL 
ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 

15,000,000 1.96 

5. นายนเรศ งามอภิชน 10,066,400 1.32 

6. นายพิชิต ชินวิทยากุล 6,400,000 0.84 

7. นางวรพรรณ จึงทรัพยไพศาล 6,000,000 0.78 

8. นางปวีณา พงศสันติชัย 5,200,000 0.68 



ส่ิงที่สงมาดวย 3 และ 4 
 

 

45 
 

ลําดับ ผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน (%) 

9. นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 5,178,600 0.68 

10. นางกนิษฐา วิริยะผล 5,000,000 0.65 

ขอมูลจากบริษัทฯ 

ตามทะเบียนกรรมการลาสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนท้ังส้ิน 8 ทาน  โดยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Directors)  จํานวน 
2 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non - Executive Directors) จํานวน 6 ทาน ดังรายช่ือ
ตอไปนี้ 

 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

  1    นางสาวพจนีย ธนวรานิช 
ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

18 กรกฎาคม 2550 

  2    นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 26 เมษายน 2555 

  3    นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 26 เมษายน 2555 

  4    นายสุวิทย จินดาสงวน 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

24 ตุลาคม 2546 

  5    นายนรรัตน ล่ิมนรรัตน 
กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
16 ธันวาคม 2548 

  6    นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 18 กรกฎาคม 2550 

  7    นางอรฤดี ณ ระนอง 
กรรมการ / ประธาน

อํานวยการ 
24 พฤษภาคม 2543 

  8    นายธนพล ศิริธนชัย 
กรรมการ / กรรมการ

ผูจัดการ 
10 มิถุนายน 2546 

หมายเหตุ :  -    นายอลงกรณ   ประธานราษฎรนิกร  เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 - ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมไดมีมติแตงตั้ง นางสาวพจนีย ธนวรานิช นายนร

รัตน ลิ่มนรรัตน นายปณต สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง    
- ในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวนท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
-    นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ นายปณต สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 

5.5 ขอมูลอ่ืนๆที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถามี) 

- ไมมี – 
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6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การจัดหาแหลงเงินทุนตามท่ีไดเปดเผยขางตนในหัวขอ “ที่มาของแหลง
เงินทุน” นั้นเพียงพอตอการไดมาซึ่งสินทรัพยของ Grand U และ GOLD และไมมีผลกระทบตอระดับเงินทุน
หมุนเวยีนและการประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุมัติวงเงินในการเขาทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
GOLD จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะชําระเงินกูดังกลาวจากเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ คาดวาการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จเนื่องจากการเพิ่มทุน
ดังกลาวจะเปนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต
ละรายถืออยู (Right Offering) โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนรอบแรกแลว บริษัท
ฯจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซ่ึงแสดงความจํานงจองซ้ือเกิดสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมดหรือ
จนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป และในกรณีที่มีหุนเหลือจากการทํา 
Right Offering บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกลาว เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

7 คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

บริษัทฯ ยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบุคคลธรรมดาฟองรองใหร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและกีดขวางอื่นใน
ที่ดินภาระจํายอมของบริษัทฯ และเรียกรองคาชดเชยความเสียหายเดือนละ 100,000 บาทนับแตวันถัดจากวัน
ฟอง เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ไปจนกวาบริษัทยอยจะดําเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและส่ิงกีดขวางในท่ีดิน
ภาระจํายอม ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเปดทางเขา-ออกแลว ทั้งนี้ศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษาใหบริษัทชดใชคาเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับต้ังแตวันฟอง โดยปจจุบันคดีอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลฏีกา 

อนึ่ง คดี หรือขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุดดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบดานลบตอทรัพยสินของบริษัท
ฯ  หรือบริษัทยอย และมีจํานวนไมสูงกวารอยละ 5 ของสัดสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด 
รวมท้ังไมมีคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และไมมีคดีที่มิไดเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แตอยางใด 

8 ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนทั้ง
ทางตรงหรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 
 
(1) บริษัทฯ ใหเงินกูยืมกับบริษัทรวม (หนวย : พันบาท)                                                                                                                                

บริษัทรวม 
ลักษณะ

ความสัมพันธกับ
บริษัทฯ 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%) 

ณ 31 
ธันวาคม

2554 

ณ 30 
มิถุนายน

2555 

บจก. เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี
อินเตอรเนช่ันแนล 

เปนบริษัทรวม 9 8,000 6,500 

บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอ
เรช่ัน 

เปนบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

8 740 740 
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 (2) บริษัทฯ ไดรับรายไดดอกเบ้ียรับจากบริษัทรวม (หนวย: พันบาท)     

บริษัทรวม 
ลักษณะ

ความสัมพันธกับ
บริษัทฯ 

ดอกเบ้ียรับ 
ป 2553 

ดอกเบ้ียรับ 
ป 2554 

ดอกเบ้ียรับ 
สําหรับงวด

ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 

บจก. เอ็กซเซลเลนท 
เอ็นเนอรย่ี อินเตอร
เนช่ันแนล  

เปนบริษัทรวม 463 885 324 

บจก . สหสินวัฒนา 
โคเจนเนอเรช่ัน 

เปนบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

49 59 29 

 
 (3) บริษัทฯ มีดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทรวม (หนวย: พันบาท) 

บริษัทรวม 
ลักษณะ

ความสัมพันธกับ
บริษัทฯ 

ดอกเบ้ียคาง
รับป 2553 

ดอกเบ้ียคาง
รับป 2554 

ดอกเบ้ียคางรับ
สําหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุด 30 
มิถุนายน 2555 

บจก. เอ็กซเซลเลนท 
เอ็นเนอรย่ี อินเตอร
เนช่ันแนล  

เปนบริษัทรวม 277 714 949 

บจก . สหสินวัฒนา 
โคเจนเนอเรช่ัน 

เปนบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

128 187 217 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้  

สัญญาเชาพื้นที่ 

ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย (ผูใหเชา) ไดลงนามในสัญญาและบันทึก
แนบทายสัญญาเชาพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคในการประกอบกิจการโรงแรมกับบริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด 
รีสอรท จํากัด (ผูเชา) โดยสัญญาเชาระบุระยะเวลาของสิทธิการเชาเปนเวลา 30 ป บริษัทยอยจะไดรับ
คาตอบแทนจํานวน 1,476 ลานบาท และคาบริการตามท่ีจะตกลงทําสัญญากัน โดยบริษัทยอยไดรับชําระ
คาตอบแทนทั้งจํานวนแลวและบันทึกคาตอบแทนลวงหนาที่ไดรับชําระแลว ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคาเชารับ
ลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันไวภายใตหนี้สินหมุนเวียนและหน้ีสินไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม  

ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2555 บริษัทฯ ไดสงมอบพื้นที่เชาตามสัญญาเชาดังกลาวใหกับผูเชาเรียบรอยแลว 
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สัญญาจางบริหารและควบคุมการกอสรางพื้นที่โรงแรม (“สัญญาจาง”) 

ในป 2553 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไดทําสัญญาจางกับบริษัท ทีซีซี ลักซซูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด โดยมี
คาจางบริหารและควบคุมการกอสรางพื้นที่โรงแรมประมาณ 13 ลานบาท โดยตกลงรับชําระคาจางบริหารและ
ควบคุมการกอสรางพื้นที่โรงแรมตามสัดสวนความกาวหนาของงาน สัญญาจางมีกําหนดใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2555 อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายตกลงที่จะขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2555 
โดยสัญญาจางดังกลาวไดสําเร็จลุลวงและส้ินสุดลงแลว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคตจะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป โดยไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดย
บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการ พรอมทั้งเปดเผยชนิด มูลคาและเหตุผลในการทํารายการตอผูถือหุนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยเครงครัด เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทา
เทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

9 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญในชวง 2 ปที่ผานมา 

 สัญญาตางๆ ทั้งหมดท่ีบริษัทฯ ไดเขากระทํา เปนการกระทําขึ้นตามปกติของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ภายใตหลักการการกระทํากับบุคคลภายนอกผูไมมีสวนไดเสีย (an arm’s-length basis) โดยมีสรุป
สาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญดังตอไปนี้ 

สัญญาโอนสิทธิ หนี้ และความผิดชอบตามสัญญาเชา  

ในป 2553 บริษัท ยูนิเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญารับโอนสิทธิ หนี้ และ
ความผิดชอบตามสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนถนนวิทยุจากเจาของที่ดินรวมกับเจาของสิทธิการเชา
รายหนึ่งเปนระยะเวลา 4.5 ป โดยมีคาเชาทั้งส้ินตามสัญญาจํานวนเงิน 20.02 ลานบาท  

ภายใตสิทธิการเชาสัญญาเชาที่ดิน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินและสัญญาอนุญาตใหใชที่ดิน เพื่อการพัฒนาโครงการกับเจาของ
ที่ดินรายหน่ึง เพื่อกอสรางส่ิงปลูกสรางสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรม และ/หรืออาคารพักอาศัยพรอมบริการ 
และ/หรือ อาจใชพื้นที่บางสวนเปนศูนยการคา โดยมีระยะเวลากอสราง 4 ป และสัญญาเชามีอายุ 30 ป เร่ิม
ต้ังแตวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุไวใน
สัญญา โดยพื้นที่ดังกลาวไดถูกใชในการพัฒนาโครงการ Park Ventures Ecoplex  

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในสัญญาดังกลาว บริษัทฯ มีคาหนาดินจายแลวจํานวน 437 ลานบาท และคาเชารายปรวม
จํานวน 950 ลานบาท ซึ่งมีกําหนดชําระดังนี้ 
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ชวงระยะเวลาการเชา คาเชาจาย (ลานบาท) 

ปที่ 1 ถึงปที่ 5 123.0 

ปที่ 6 ถึงปที่ 10 135.3 

ปที่ 11 ถึงปที่ 15 148.8 

ปที่ 16 ถึงปที่ 20 163.7 

ปที่ 21 ถึงปที่ 25 180.1 

ปที่ 26 ถึงปที่ 29 158.5 

ปที่ 30 40.6 

รวมคาเชาจาย 950.0 

10 แบบหนังสือมอบฉันทะที่ใหผูถือหุน พรอมช่ือกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย เปนผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน 

ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 7 และ 9 




