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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กรณีการซือ้หุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UV”) มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำซือ้หุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) (“KLAND”) 
จ ำนวน 1,780 ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND หรือในจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ท ำให้บริษัทฯ ถือหุ้น
ใน KLAND ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND และท ำให้บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคมุใน KLAND ในรำคำ
หุ้นละ 2 บำท คิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 3,560.00 ล้ำนบำท จำกผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND โดยในกำรเข้ำซือ้หุ้น KLAND ในครัง้นีเ้ป็น
กำรซือ้เฉพำะในสว่นอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศยัในแนวรำบ โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำร ดงันี ้
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

GOLD จะเข้ำท ำรำยกำรภำยหลงัจำกที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD 
ซึง่มีก ำหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2557 เวลำ 10.00 น. และเวลำ 14.00 น. ตำมล ำดบั และในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ของทัง้สองบริษัทอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว GOLD คำดว่ำจะด ำเนินกำรช ำระรำคำและรับโอนหุ้น KLAND จำก
ผู้ขำย ได้แล้วเสร็จภำยในปี 2557 
 
สำเหตทุี่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจำก GOLD มีสถำนะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 55.73  เป็นเหตใุห้
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญั
ที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์  พ.ศ. 2547 ลง
วนัที่ 29 ตลุำคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์”) และรำยกำรเก่ียวโยงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 
สงิหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลู
และกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (“ประกำศเก่ียวโยง”) 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ผู้ซือ้ : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
ผู้ขำย : 1. บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ำกัด (“SMJC”)  และบริษัทในกลุ่ม SMJC ซึ่งถือหุ้น 

KLAND จ ำนวน 700,000,160 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ 
KLAND  

2. ผู้ ถือหุ้นเดิมรำยอื่นๆ ที่อำจมีควำมประสงค์จะขำยหุ้น KLAND ได้แก่ 
2.1 บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จ ำนวน 

720,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.45 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND 
2.2 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) (“PF”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จ ำนวน 

359,999,640 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND  
2.3   ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยอื่น ที่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ และ GOLD ซึ่งถือหุ้น KLAND 

จ ำนวน 200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND 
ควำมสมัพนัธ์ 
 

:  SMJC บริษัทในกลุม่ SMJC และ FTPL เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบั GOLD และบริษัทฯ โดยมี
รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ดงันี ้ 
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o กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่กำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนิน 
งำนของกลุ่ม TCC (อนัได้แก่ นำยเจริญ สิริวัฒนภกัดี และคุณหญิงวรรณำ สิริวฒัน
ภกัดี1) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.93 ใน Fraser and Neave Limited (“F&N”) ซึ่งเป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ใน FTPL2 และเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคล 3 แห่งที่เป็นผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดของ SMJC3 รวมถึงมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำติสนิทกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (อนัได้แก่ นำยปณต สิริวฒันภกัดี4 
และนำยฐำปน สริิวฒันภกัดี5 และนำยโชติพฒัน์  พีชำนนท์6) โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ดงันี ้

 

o บริษัทฯ  GOLD  F&N และ Fraser Centrepoint Limited  (“FCL”) มีกรรมกำรร่วมกนั 
ดงันี ้
 

ชื่อกรรมการ UV GOLD F&N FCL 
นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี    - 
นำยปณต สริิวฒันภกัดี   -  
นำยโชติพฒัน์  พีชำนนท์ -    
นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร     

                                                 
1    นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ F&N และ FCL  
2     F&N ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 100.00 ใน FTPL ผ่ำนกำรเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน FCL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน FTPL 
3     SMJC เป็นบริษัทในกลุ่ม TCC โดยผู้ ถือหุ้นของ SMJC ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2557 ประกอบด้วย (1) บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ำกดั 

ถือหุ้นร้อยละ 99.98 (2) บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ (3) บริษัท สหหมิงฮัว้พำณิชย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 0.01 
อนึง่บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน จ ำกดั ร้อยละ 70.00 และบริษัท บำงนำพฒันกิจ จ ำกดั ร้อย
ละ 30.00 ขณะท่ีบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จ ำกดั และบริษัท สหหมิงฮัว้พำณิชย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัทในกลุ่ม TCC 

4     นำยปณต สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD UV และ FCL นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส  จ ำกดั ซึง่ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) 

5     นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD UV และ F&N นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั ซึง่ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) 

6     นำยโชตพิฒัน์  พีชำนนท์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD F&N และ FCL  
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 PF7 และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยอื่นซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ KLAND ไม่มีควำมสมัพันธ์ และ/หรือเป็น

บุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตำมนิยำมรำยกำรเ ก่ียวโยงกันของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน 
และประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546  

 GOLD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ใน
สดัสว่นร้อยละ 55.73 

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

GOLD ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะซือ้หุ้นของ KLAND จ ำนวน 1,780.00 ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND หรือในจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ท ำให้ GOLD ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
ของจ ำนวนหุ้ นช ำระแล้วของ KLAND และท ำให้บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุมใน KLAND (GOLD คำดว่ำจะทรำบผล
พิจำรณำจำกผู้ขำยแต่ละรำยภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2557) ในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท คิดเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 3,560.00 
ล้ำนบำท จำกผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND เนื่องจำกพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ของ KLAND อนัได้แก่ โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อำศัยแนวรำบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ในอนำคต ซึ่งจะส่งผลให้  
GOLD และบริษัทฯ มีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุ โดย KLAND จะด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัท
จำกเดิมที่มีธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัในแนวสงู ให้คงเหลือเฉพำะธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่ำศยัในแนวรำบให้แล้วเสร็จก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรกบั GOLD ในครัง้นี ้
 
เง่ือนไขส ำคญัในกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั KLAND และสทิธิในกำรซือ้หุ้นจำก PF 

1) SMJC ตกลงจะขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ SMJC ถือใน KLAND จ ำนวนทัง้สิน้ 699,998,060 หุ้น และให้บริษัทในกลุม่ 
SMJC ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ถือจ ำนวน 2,100 หุ้น รวมเป็นหุ้นท่ี SMJC และบริษัทในกลุม่ขำยทัง้สิน้ 700,000,160 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  

2) SMJC ตกลงจะโอนสทิธิในกำรซือ้หุ้น KLAND เพิ่มเติมจำก PF อีกจ ำนวน 359,999,640 หุ้น ตำมสญัญำให้สิทธิใน
กำรจะซือ้หรือจะขำยหุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท  

3) ในวนัก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั KLAND KLAND จะต้องด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทให้คงเหลอืบริษัท
ย่อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ ำกดั บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ ำกดั บริษัท ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ำกดั และ 
บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ ำกดั โดยไม่รวมบริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอป เม้นท์ จ ำกดั (“RHD”) และบริษัท วอ
เตอร์ไซด์ แลนด์ จ ำกดั (“วอเตอร์ไซด์ แลนด์”) ซึง่ปัจจบุนัด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรที่อยู่อำศยัแนว
สงู (The Pano)  

4) ผู้ขำยและผู้ซือ้ตกลงรำคำซือ้ขำยหุ้นท่ีจะขำยรวมทัง้สทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มเติมจำก PF ในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท โดย
รำคำหุ้นดงักลำ่วเป็นรำคำที่ผู้ขำยและผู้ซือ้มีข้อตกลงร่วมกนัแล้ววำ่ให้รวมถึงเงินรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในกิจกำรท่ี
ควบคมุร่วมกนั (RHD) และวอเตอร์ไซด์ แลนด์ (บริษัทยอ่ยของ RHD) ดงักลำ่วข้ำงต้น  

5) ด ำเนินกำรซือ้ขำยหุ้นดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  
 

                                                 
7    ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 5 อนัดบัแรกของ PF ณ วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2557 ประกอบด้วย (1) บริษัท อนัดำมนั ลองบีช รีสอร์ท จ ำกดั ถือหุ้น

ร้อยละ 9.76 (2) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 
ถือหุ้นร้อยละ 7.09 (3) JAPAN ASIA GROUP LIMITED จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 6.59 (4) บริษัท ส ำนกักฎหมำยนทีอินเตอร์แนทชัน่
แนล จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 5.04 และ (5) นำงสมุำลี อ่องจริต ถือหุ้นร้อยละ 3.78 

เอกสารแนบ 2



32 
 

4.  ประเภทและขนาดของรายการ  
กำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD ดงักลำ่ว เข้ำข่ำยเป็นกำรเข้ำซือ้หรือกำรได้มำซึ่งกิจกำรของบริษัทอื่น ตำมมำตรำ 107 
แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์
ตำมประกำศได้มำและจ ำหน่ำยไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบั
สอบทำนส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 กำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD ดงักลำ่วมีขนำดรำยกำร
สงูสดุค ำนวณตำมเกณฑ์มลูค่ำของสินทรัพย์ เท่ำกบัร้อยละ 45.49 ของมลูค่ำสินทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ (อ้ำงอิงจำกงบ
กำรเงิน KLAND ณ 30 มิถนุำยน 2557 เฉพำะในสว่นของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัแนวรำบ และปรับปรุง
รำยกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยที่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหำคม 2557)  
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำรำยกำรได้มำซึ่งสนิทรัพย์รำยกำรอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรลงทนุก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนกังำน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนำดรำยกำรสงูสดุตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมสิ่งตอบแทน เท่ำกบัร้อยละ  14.07 
ของมลูคำ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์รำยกำรอื่นที่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 6/2557 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD ครัง้ที่ 6/2557 จะขออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกที่ประชุม
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของแต่ละกิจกำร อนัได้แก่ (1) กำรจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ทนุจดทะเบียน 10.00 ล้ำน
บำท เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 คิดเป็นขนำดรำยกำรสงูสดุตำม
เกณฑ์มลูคำ่รวมสิง่ตอบแทนเทำ่กบัร้อยละ 0.04 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ (2) กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำซึ่งจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดย GOLD จะจองซือ้เป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 
30.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไม่เกิน 3,000.00  ล้ำนบำท คิด
เป็นขนำดรำยกำรสงูสดุตำมเกณฑ์มลูคำ่รวมสิง่ตอบแทนร้อยละ 13.15 ของมลูคำ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ (กำรค ำนวณ
ขนำดรำยกำรของกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัรำคำเสนอขำยสดุท้ำยของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) ขนำดรำยกำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะยงัคงเป็นตำมเกณฑ์มูลค่ำของสินทรัพย์ ซึ่งมีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 
45.49 ตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น ซึ่งถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 2 ซึ่งมีขนำดรำยกำรสงูกว่ำร้อยละ 15 แต่
น้อยกวำ่ร้อยละ 50 
 

รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 
1. เกณฑ์มลูคำ่ของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจกำรท่ีท ำรำยกำร / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของ UV รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรซือ้หุ้น KLAND ทัง้หมด ของ GOLD  = 3,115.19 ล้ำนบำท* x 100% / 

6,847.79 ล้ำนบำท** 
ร้อยละ 45.49 

2. กำรจดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่เพือ่ท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำร
กองทรัสต์ 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

3. กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

4. กำรลงทนุก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน FYI CENTER ของ 
GOLD (รำยกำรท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ ร้อยละ 45.49 
หมำยเหต ุ *NTA ของ KLAND อ้ำงอิงจำกงบกำรเงิน KLAND ณ 30 มิถุนำยน 2557 เฉพำะในส่วนของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ี

อยู่อำศยัแนวรำบ และปรับปรุงรำยกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 27  สิงหำคม 2557 ซึง่มี
รำยละเอียดดงันี ้ 

 
NTA ของ 
KLAND (หน่วย : 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
= 6,250.14 – 10.11 – 3,124.84 – 0.00  
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ล้ำนบำท) = 3,115.19 ล้ำนบำท 
     
โดย  สินทรัพย์
รวม 

= สินทรัพย์รวม ณ 30 มิถนุำยน 2557 + [ เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทพฒันำ
ท่ีอยู่อำศยัแนวสูง ซึง่เป็นกิจกำรท่ี KLAND ลงทนุร่วมกนักบั FTPL โดยอ้ำงอิงรำคำขำย
ตำมข้อตกลงท่ี  KLAND และ FTPL มีอยู่กบัผู้ซือ้ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรของบริษัทฯ ใน
ครัง้นี ้ – เงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนั ] + [เงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
เผ่ือขำย โดยอ้ำงอิงจำกรำคำขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำวท่ีเกิดขึน้แล้วเม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 
2557 – เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย – รำยกำรปรับปรุงสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดั
บญัชีเพ่ือให้สะท้อนผลขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยข้ำงต้น ] 

= 6,040.17 + [870.00 – 654.99 ] + [ 87.39 – 90.25 – 2.19 ] 
 = 6,250.14 

 

สินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน  

= สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ณ 30 มิถุนำยน 2557 – สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดั
บญัชีจำกรำยกำรปรับปรุงสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพ่ือให้สะท้อนผลขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2557 

= 12.30 – 2.19 
 = 10.11 

 
หนีส้ิน 
 

= หนีส้ินรวม ณ 30 มิถุนำยน 2557 + [ ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน ] – [ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยลดลงจำกขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย] 

= 3,055.61 + 71.99 - 2.76 
 = 3,124.84 

 
                         **NTA ของ UV อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 

ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้
NTA ของ UV 
(หน่วย : ล้ำน
บำท) 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
= 22,807.15 –  84.55 – 12,594.65 – 3,280.16  
= 6,847.79 ล้ำนบำท 

 
2. เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน = % ก ำไรสทุธิของกิจกำรท่ีท ำรำยกำร / ก ำไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของ UV รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรซือ้หุ้น KLAND ทัง้หมด ของ GOLD  = 207.17 ล้ำนบำท* x 100% / 

509.87 ล้ำนบำท** 
ร้อยละ 40.63 

2. กำรจดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่เพือ่ท ำหน้ำที่เป็น
ผู้จดักำรกองทรัสต์ 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

3. กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

4. กำรลงทนุก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน FYI CENTER ของ 
GOLD (รำยกำรท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ร้อยละ 40.63 
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หมำยเหต ุ*  อ้ำงอิงจำกก ำไรสทุธิของ KLAND ในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลงัตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2556 – 30 มิถุนำยน 2557 เฉพำะ
ใน ส่วนของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศยัแนวรำบ (จ ำนวน 218.22  ล้ำนบำท) และปรับปรุงรำยกำรขำยเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2557 (ขำดทนุจ ำนวน 11.05 ล้ำนบำท) 

               ** อ้ำงอิงจำกก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของ UV ในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลงั ตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2556 
– 30 มิถนุำยน 2557  

 
3. เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน = จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของ UV รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรซือ้หุ้น KLAND ทัง้หมด ของ GOLD จ ำนวน 1,780.00 
ล้ำนหุ้น ในรำคำเข้ำท ำรำยกำรหุ้นละ 2.00 บำท 

= 3,560.00 ล้ำนบำท / 22,807.15 
ล้ำนบำท 

ร้อยละ 15.61 

2. กำรจดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่เพือ่ท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำร
กองทรัสต์ 

= 10.00 ล้ำนบำท / 22,807.15 ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 0.04 

3. กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

= ไมเ่กิน 3,000.00 ล้ำนบำท / 
22,807.15 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 13.15 

4. กำรลงทนุก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน FYI CENTER ของ 
GOLD (รำยกำรท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 

= 3,208.04 ล้ำนบำท / 22,807.15 
ล้ำนบำท 

ร้อยละ 14.07 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 42.87 
 
4. เกณฑ์มลูคำ่หุ้นทนุที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช ำระค่ำสินทรัพย์ = จ ำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช ำระค่ำ

สนิทรัพย์  / จ ำนวนหุ้นจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน (ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้) 
 

นอกจำกนี ้เนื่องจำก SMJC บริษัทในกลุ่ม SMJC และ FTPL เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับ GOLD และบริษัทฯ โดย
รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ปรำกฏในข้อ 2 ของสำรสนเทศฉบบันี ้เป็นเหตใุห้กำรซือ้หุ้น KLAND จำก SMJC บริษัทในกลุม่ 
SMJC และ FTPL ซึง่มีมลูคำ่รำยกำรรวมเทำ่กบั 2,840.00 ล้ำนบำท เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัตำมประกำศเก่ียว
โยง โดยมีขนำดรำยกำรเก่ียวโยงเทำ่กบัร้อยละ 41.47 ของมลูคำ่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557  
 
ทัง้นี ้เมื่อรวมขนำดรำยกำรซือ้หุ้น KLAND ดงักลำ่วกบัรำยกำรเก่ียวโยงอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีมลูค่ำ
รำยกำรรวมจ ำนวน 1.27 ล้ำนบำท คิดเป็นขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 0.0198 รำยกำรเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนำด
รำยกำรรวมทัง้สิน้เท่ำกับร้อยละ 41.49 ซึ่งมำกกว่ำร้อยละ 3.00ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ ดังนัน้ กำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักลำ่วของ GOLD ต้องขออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD และบริษัทฯ โดยต้องได้รับ
คะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ำกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี รวมทัง้ GOLD และบริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็น
เก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรต่อผู้ ถือหุ้นของ GOLD 
และบริษัทฯ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 

 
รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรเก่ียวโยง 
ขนำดรำยกำรเก่ียวโยง = มลูคำ่สิง่ตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

                                                 
8  รำยกำรเก่ียวโยงอ่ืนท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่ำนมำของบริษัทฯ ได้แก่ กำรให้บริกำรด้ำนบญัชี กำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
บริษัท วำไรตี ้แอสเซท็ 5 จ ำกดั และบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ ำกดั ท่ีมีมลูค่ำงำนบริกำรเท่ำกบั 1.15 ล้ำนบำท และ 0.12 ล้ำนบำท หรือ
คดิเป็นขนำดรำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 0.017 และร้อยละ 0.002  
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รายการเกี่ยวโยงของ UV รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD จำก SMJC และบริษัทใน
กลุม่ SMJC จ ำนวน 700,000,160 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.00 
บำท 

= 1,400.00 ล้ำนบำท / 
6,847.79 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 20.44 

2. กำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD จำก FTPL จ ำนวน 
720,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท 

= 1,440.00 ล้ำนบำท / 
6,847.79 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 21.03 

3. กำรให้บริกำรด้ำนบญัชี กำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
บริษัท วำไรตี ้แอสเซ็ท 5 จ ำกดั และบริษัท เกษมทรัพย์สริิ 
จ ำกดั (รำยกำรเก่ียวโยงอื่นท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 

= 1.27 ล้ำนบำท / 6,847.79 
ล้ำนบำท 

ร้อยละ 0.019 

ขนาดรายการเกี่ยวโยง ร้อยละ 41.49 
 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
 
ข้อมลูของหุ้น KLAND ซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่ GOLD จะเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีรำยละเอยีดดงันี ้
 
5.1 ข้อมูลของหุ้น KLAND ที่บริษัทฯ ได้มา 

จ ำนวน 1,780.00 ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND จำกผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้หมดของ KLAND  
 

 5.2 ข้อมูลสรุปของ KLAND 
  ก)  ข้อมลูทัว่ไป 
   KLAND ก่อตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ำกดั เมื่อวนัที่ 30 ตลุำคม 2527 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 5.00 ล้ำน

บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัแนวรำบส ำหรับกลุม่ลกูค้ำระดบักลำง
ถึงระดบัพรีเมี่ยม ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัของ KLAND และได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัเมื่อปี 2548  

 
   ในช่วงที่ผ่ำนมำ KLAND มีกำรเพิ่มทุนของกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรพฒันำโครงกำรใหม่ๆ  ของ

กิจกำร ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 KLAND มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,400.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,400.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00  บำท และมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
1,780.00 ล้ำนบำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,780.00 ล้ำนหุ้น มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  

    
   ทัง้นี ้ตำมที่ KLAND ได้ยื่นขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชนทั่วไปครัง้แรก ( Initial 

public offering: IPO) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  (“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”) รวมทัง้ ประสงค์จะน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และ GOLD อนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว GOLD จะด ำเนินกำรยกเลกิกำรขออนญุำตตอ่ ส ำนกังำนก.ล.ต. 

 
ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2557 KLAND มีหุ้นกู้มีประกนัท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอน ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้ 

ช่ือตรำสำร :  หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2553 
ชดุที ่2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2557 (“หุ้นกู้ชดุที ่2”)  

 หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2553 
ชดุที ่3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 (“หุ้นกู้ชดุที ่3”)  
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ประเภทตรำสำร : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ มีกำรค ำ้ประกนั และมผีู้แทน ผู้ ถือหุ้นกู้   

มลูคำ่ตรำสำรท่ีออก  :  หุ้นกู้ชดุที ่2 จ ำนวน 250.00 ล้ำนบำท  
 หุ้นกู้ชดุที ่3 จ ำนวน 250.00 ล้ำนบำท  

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย : หุ้นกู้ชดุที่ 2 และหุ้นกู้ชดุที่ 3 มีมลูคำ่ที่ตรำไว้หนว่ยละ 1,000.00 บำท  
จ ำนวนตรำสำร :  หุ้นกู้ชดุที ่2 จ ำนวน 250,000 หนว่ย  

 หุ้นกู้ชดุที ่3 จ ำนวน 250,000 หนว่ย  
วิธีเสนอขำย : เป็นกำรออกและเสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุสถำบนั และผู้ลงทนุรำยใหญ่  
วนัท่ีออกตรำสำร : วนัท่ี 7 ตลุำคม 2553  
วนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอน  :  วนัท่ี 7 ตลุำคม 2557 ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที่ 2* 

 วนัท่ี 7 ตลุำคม 2558 ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที่ 3  
อำย ุ :  4 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกู้  ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที่ 2  

 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกู้  ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที่ 3 
อตัรำดอกเบีย้ :  หุ้นกู้ชดุที ่2 มีอตัรำดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.35 ตอ่ปี  

 หุ้นกู้ชดุที ่3 มีอตัรำดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.50 ตอ่ปี  
กำรช ำระดอกเบีย้ : วนัท่ี 7 เมษำยน และวนัท่ี 7 ตลุำคม ของแตล่ะปีตลอดอำยขุองหุ้นกู้  โดยเร่ิมช ำระ

ดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 7 เมษำยน 2554 และวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำย 
ตรงกบัวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

หลกัประกนั : หนงัสอืค ำ้ประกนัธนำคำรท่ีออกโดยธนำคำรกรุงไทย ดงันี ้ 
 จ ำนวนเงินค ำ้ประกนัรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 296.00 ล้ำนบำท ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที ่2 
 จ ำนวนเงินค ำ้ประกนัรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 306.00 ล้ำนบำท ส ำหรับหุ้นกู้ชดุที ่3 

     หมำยเหต ุ*KLAND ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุท่ี 2 แล้วเม่ือวนัท่ี 7 ตลุำคม 2557 ซึง่เป็นวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 
 

นอกจำกนี ้KLAND มีกำรค ำ้ประกนัซึง่เกิดขึน้ตำมกำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติของ KLAND โดยค ำ้ประกนัวงเงิน
สนิเช่ือให้แก่บริษัทย่อยซึ่งมียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ และเงินกู้ ยืมที่ยงัไม่ได้เบิกใช้จ ำนวน 1,342 ล้ำนบำท และมี
หนงัสอืค ำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำม KLAND และบริษัทยอ่ยของ KLAND เพื่อค ำ้ประกนักำรจ่ำยช ำระ
หุ้นกู้  และค ำ้ประกนักำรจดัท ำสำธำรณปูโภค หรือบริกำรสำธำรณะ หรือกำรปรับปรุงที่ดินและกำรใช้ไฟฟ้ำ รวม 
1,093 ล้ำนบำท 

 

ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2557 KLAND มีบริษัทยอ่ยที่ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์แนวรำบ ดงันี ้ 

 ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

ของ KLAND 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

1 บริษัท ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ำกดั 
ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้ำนบำท 

100.00 พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เน้นกลุม่ลกูค้ำระดบักลำง 
ปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำรเดอะ แกรนด์ 
วงแหวนประชำอทุิศ  

2 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ ำกดั 
ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้ำนบำท 

100.00 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
พฒันำโครงกำรเดอะแกรนด์ ป่ินเกล้ำ  

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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 ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

ของ KLAND 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
1 บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ ำกดั 

ทนุจดทะเบียน 41.30 ล้ำนบำท 
100.00 ถือครองทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนควำมสำมำรถ

ด้ำนตลำดและเพิ่มควำมสำมำรถในด้ำนกำร
จัดกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยในแต่ละส่วน
ของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ของ KLAND  

2 บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ ำกดั 
ทนุจดทะเบียน 20.50 ล้ำนบำท 

100.00 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม 
KLAND โดยปัจจุบันถือครองที่ดินในส่วนของ
สโมสรของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ของ KLAND  

 
  ข)   ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

KLAND และบริษัทย่อย (“กลุม่ KLAND”) ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทโครงกำรที่อยู่อำศยั
เพื่อขำยส ำหรับลกูค้ำในตลำดระดบักลำงถึงระดบัพรีเมี่ยม โดยเน้นกำรพฒันำโครงกำรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ในท ำเลที่มีศกัยภำพ อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน มีเส้นทำงกำรคมนำคมสะดวก ทัง้นี ้ณ 31 สิงหำคม 2557 
กลุม่ KLAND มีโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรส ำหรับโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แนวรำบ ดงันี ้ 

 
ชื่อโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ  
สถานะโครงการ  

ณ 31 สิงหาคม 2557 
1 โครงกำรเดอะ แกรนด์ พระรำม 2  

ตัง้อยูต่ิดถนนพระรำม 2 บริเวณหลกั
กิโลเมตรท่ี 16+400 ต ำบลพนัท้ำยนรสงิห์ 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร 

ประเภทโครงกำร: บ้ำนเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงกำร: 700 ไร่ 
จ ำนวนยนูิต: 1,977 ยนูิต 
รำคำขำย: ประมำณ 4.59 – 
25.00  ล้ำนบำทตอ่ยนูติ 

ด ำเนินกำรโอนแล้วจ ำนวน 907 ยนูิต 
คงเหลือจ ำนวนยูนิตที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง และส่วนที่
ยงัไม่ได้ก่อสร้ำงจ ำนวน 113 ยูนิต 
142 ยนูิต และ 815 ยนูิต ตำมล ำดบั 

2 โครงกำรเดอะ แกรนด์ วงแหวนประชำอทุิศ  
ตัง้อยูต่ิดถนนคูข่นำนถนนกำญจนำภิเษก 
(ทำงหลวงพเิศษหมำยเลข 9 - วงแหวนรอบ
นอกฝ่ังใต้) แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงกำร: บ้ำนเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงกำร: 106-2-52.0 ไร่ 
จ ำนวนยนูิต: 351 ยนูิต 
รำคำขำย: ประมำณ 4.50 – 
15.00 ล้ำนบำทตอ่ยนูิต 

ด ำเนินกำรโอนแล้วจ ำนวน 246 ยนูิต 
คงเหลือจ ำนวนยูนิตที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 
47 ยนูิต และ 58 ยนูิต ตำมล ำดบั 

3 โครงกำรเดอะ แกรนด์ อดุมสขุ  
ตัง้อยู่ติดถนนคู่ขนำนถนนกำญจนำภิเษก 
(ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 - วงแหวนรอบ
นอกฝ่ังตะวนัออก) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงกำร: บ้ำนเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงกำร: 63-3-52.2 ไร่ 
จ ำนวนยนูิต: 153 ยนูิต 
รำคำขำย: ประมำณ 11 – 20 
ล้ำนบำทตอ่ยนูติ 

ด ำเนินกำรโอนแล้วจ ำนวน 22 ยนูิต 
คงเหลือจ ำนวนยูนิตที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง และส่วนที่
ยงัไม่ได้ก่อสร้ำงจ ำนวน 27 ยนูิต 36 
ยนูิต และ 68 ยนูิต ตำมล ำดบั 

4 โครงกำรเดอะ แกรนด์ ป่ินเกล้ำ  
ตัง้อยูต่ิดถนนบรมรำชชนนี บริเวณใกล้แยก
ถนนพทุธมณฑลสำย 3 แขวงศำลำธรรมสพน์ 
เขตทววีฒันำ กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงกำร: บ้ำนเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงกำร: 194-1-2.5 ไร่ 
จ ำนวนยนูิต: 360 ยนูิต 
รำคำขำย: ประมำณ 12-30 ล้ำน
บำทตอ่ยนูิต 

ด ำเนินกำรโอนแล้วจ ำนวน 10 ยนูิต 
คงเหลือจ ำนวนยูนิตที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง และส่วนที่
ยงัไม่ได้ก่อสร้ำงจ ำนวน 19 ยนูิต 92 
ยนูิต และ 239 ยนูิต ตำมล ำดบั 

5 โครงกำร ไทมส์ พระรำม 5 
ตัง้อยูต่ิดถนนบำงกรวย-ไทรน้อย แยกจำก
ถนนนครอินทร์ ต ำบลบำงสทีอง อ ำเภอบำง

ประเภทโครงกำร: ทำวน์โฮม 
พืน้ท่ีโครงกำร: 17-1-12.2  ไร่ 
จ ำนวนยนูิต: 158 ยนูติ 

ด ำเนินกำรโอนแล้วจ ำนวน 17 ยนูิต 
คงเหลือจ ำนวนยูนิตที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 
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ชื่อโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ  
สถานะโครงการ  

ณ 31 สิงหาคม 2557 
กรวย จงัหวดันนทบรีุ รำคำขำย: ประมำณ 2.9-4.5 

ล้ำนบำทตอ่ยนูติ 
13 ยนูิต และ128 ยนูิต ตำมล ำดบั 

  ท่ีมำ : KLAND และรำยงำนประเมินมลูคำ่สินทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 
 

นอกจำกนี ้KLAND ยงัมีสทิธิกำรเช่ำที่ดิน ติดถนนประชำอทุิศ บริเวณสี่แยกประชำอทุิศ (แยกเหม่งจ๋ำย) เนือ้ที่
รวม 11-3-32.80 ไร่ มีก ำหนด 27 ปี (ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2543 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2569) ปัจจุบันมี
ระยะเวลำเช่ำคงเหลือประมำณ 12 ปี ซึ่ง KLAND ได้ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินดงักลำ่ว แก่ผู้ เช่ำเพื่อเป็นที่ตัง้
ร้ำนค้ำตำ่งๆ 

 

  ค) คณะกรรมกำร 
   ณ วนัท่ี 21 สงิหำคม 2557 คณะกรรมกำรของ KLAND มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. เรืออำกำศโทกมลนยั ชยัเฉนียน กรรมกำร  
2. นำยมนตรี  ศรีสกลุเมฆ ี กรรมกำร  
3. นำยขวญัชยั  ชเูกียรติขจรเดช กรรมกำร  
4. นำยณฎัฐพศัฐ์  มงคลธนำนนท์ กรรมกำร  
5. นำยลมิ อี ้เซง็ กรรมกำร  
6. นำยชำน คิน ฟำย กรรมกำร 
7. นำยเชีย คอง ชงุ กรรมกำร  
ท่ีมำ : KLAND 

 

  ง) โครงสร้ำงกำรถือหุ้น   
โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของ KLAND ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2557 มีดงันี ้ 

รายชื่อ จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1 บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอ ีแอลทีดี  720,000,000 40.45  
2 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ำกดั และบริษัทในกลุม่ SMJC 700,000,160 39.33 
3 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ำกดั (มหำชน)  359,999,640  20.22  
4 ผู้ ถือหุ้นอื่น 200 0.00 
 รวม 1,780,000,000 100.00 

   ท่ีมำ : KLAND 
 

  จ) สรุปฐำนะกำรเงิน 
ข้อมลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของ KLAND และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและสอบทำนโดยบริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของ KLAND ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2554 – 2556 งวด 6 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 และงวด 8 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหำคม 2557 ซึง่งบกำรเงินดงักลำ่วรวม
เงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนัของ KLAND ในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัแนวสงู และ
ผลประกอบกำรจำกธุรกิจดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ดี KLAND จะด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทให้คงเหลือเฉพำะ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่ำศยัแนวรำบ ตำมข้อตกลงในกำรเข้ำท ำรำยกำร ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนที่
บริษัทฯ จะเข้ำลงทนุใน KLAND ครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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สรุปฐานะทางการเงนิของ KLAND ส าหรับปี 2554 – 2556 งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557  

และงวด 8 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท 
2554* 

(1 ม.ค.2555) 
2555* 2556 30 มิ.ย.2557 31 ส.ค.2557 

ต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 4,254.19 4,554.89 5,208.58 5,092.72 5,088.07 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,330.62 4,634.38 5,292.27 5,197.63 5,249.33 
เงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนั 581.43 594.17 657.66 654.99 649.90 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  814.99 756.51 815.51 842.54 741.54 
รวมสินทรัพย์  5,145.61 5,390.89 6,107.78 6,040.17 5,990.87 
เจ้ำหนีผู้้ รับเหมำกอ่สร้ำงและเจ้ำหนีอ้ื่น 149.06 226.47 326.28 292.42 263.22 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยำวที่ถึงก ำหนด
ช ำระในหนึง่ปี 

3.09 29.25 175.74 145.09 274.16 

สว่นของหุ้นกู้ ระยะยำวที่ถงึก ำหนด
ช ำระในหนึง่ปี 

- 498.25 249.34 249.77 249.92 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  249.58 923.78 989.68 833.08 875.55 
เงินกู้ยืมระยะยำว -สทุธิจำกสว่นที่ถึง
ก ำหนดช ำระในหนึง่ปี 

1,122.27 1,129.13 1,993.91 1,945.30 1,869.21 

หุ้นกู้ ระยะยำว-สทุธิจำกสว่นท่ีถงึ
ก ำหนดช ำระในหนึง่ปี 

990.91 496.58 248.79 249.13 249.24 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  2,483.08 1,898.91 2,268.72 2,222.53 2,143.08 
รวมหนีส้ิน  2,732.67 2,822.69 3,258.40 3,055.61 3,018.63 
ทนุจดทะเบียน 2,230.00 2,230.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 252.40 252.40 252.40 252.40 252.40 
ก ำไรสะสม 423.66 560.26 849.57 960.93 939.84 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (43.12) (24.45) (32.59) (8.77) - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  2,412.94 2,568.20 2,849.38 2,984.56 2,972.24 
หมำยเหต ุ * ตวัเลขท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ 1 มกรำคม 2555 และ ณ 31 ธันวำคม 2555 อ้ำงอิงตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 

2556 ซึง่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานของ KLAND ส าหรับปี 2554 – 2556 งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 
และงวด 8 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท  2554* 2555* 2556 
ม.ค. – มิ.ย. 

2557 
ม.ค. – ส.ค. 

2557 
รวมรำยได้ 1,746,51 1,767.09 2,228.84 1,089.11 1,298.68 
รวมต้นทนุ 1,165.97 1,154.22 1,395.84 698.09 834.25 
รวมคำ่ใช้จำ่ยขำยและบริหำร 381.91 441.19 539.25 241.79 331.44 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 

198.63 171.68 293.76 149.23 132.99 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุใน 5.91 12.74 63.49 (2.67) (7.76) 
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หน่วย : ล้านบาท  2554* 2555* 2556 
ม.ค. – มิ.ย. 

2557 
ม.ค. – ส.ค. 

2557 
กิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนั  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได้ 

204.54 184.42 357.25 146.56 125.24 

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 28.46 5.27 4.68 3.47 4.53 
ภำษีเงินได้ 52.26 42.55 63.25 31.73 30.44 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 123.82 136.59 289.32 111.35 90.27 
หมำยเหต ุ    * ตัง้แตปี่ 2555 KLAND ได้มีกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนั 

ดงันัน้งบก ำไรขำดทนุส ำหรับปี 2554 ท่ีน ำมำเปรียบเทียบ อ้ำงอิงตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2555 
                    ** งบก ำไรขำดทนุส ำหรับปี 2555 อ้ำงอิงตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2556 ซึง่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ 
ท่ีมำ : งบกำรเงินของ KLAND 
 

6.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนส ำหรับหุ้น KLAND จ ำนวน 1,780.00 ล้ำนหุ้น ที่ GOLD จะช ำระให้แก่ผู้ขำย มีมลูค่ำรวม
ทัง้สิน้ 3,560.00 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็นหุ้นละ 2.00 บำท) โดยมีมลูค่ำตำมบญัชี อ้ำงอิงจำกงบกำรเงิน KLAND ณ 30 
มิถนุำยน 2557 ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทให้คงเหลือเฉพำะในสว่นของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยั
แนวรำบเทำ่กบั 1.75 บำทตอ่หุ้น 
 
ทัง้นี ้รำคำซือ้หุ้นของ KLAND ในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นรำคำเสนอขำยจำก SMJC ซึง่ GOLD ได้ในประเมินแล้วเห็นวำ่
เป็นรำคำที่สมเหตสุมผล โดยพิจำรณำจำกวิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
ซึ่งพิจำรณำจำกสินทรัพย์ในสว่นของอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัแนวรำบที่มีในปัจจุบนั จำกกำรเข้ำตรวจสอบ
สถำนะเบือ้งต้นใน KLAND 
 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา  
มลูคำ่ของหุ้นสำมญัของ KLAND จ ำนวน 1,780.00 ล้ำนหุ้น ที่ GOLD ได้มำครัง้นี ้มีมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 3,560.00 ล้ำนบำท 
 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ  
GOLD จะใช้เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เป็นแหล่งเงินทุนในกำรซือ้หุ้ นของ KLAND จำกผู้ ขำย โดย ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2557 GOLD มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 252.06  ล้ำนบำท และมีเงินลงทนุชัว่ครำวในเงิน
ฝำกประจ ำ 40.02  ล้ำนบำท ทัง้นี ้กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินของ GOLD เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ำหรับกำรช ำระ
คำ่หุ้นของ KLAND บำงสว่นนัน้ สง่ผลให้ GOLD และบริษัทฯ มีภำระหนีส้ินและค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้เพิ่มขึน้ โดย ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 2557 GOLD มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 6,302.14 ล้ำนบำท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกับ 7,333  ล้ำนบำท 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 0.86 เทำ่ ขณะที่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทำ่กบั 12,594.65 ล้ำนบำท สว่นของผู้
ถือหุ้นรวมเทำ่กบั 10,212.50 ล้ำนบำท อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 1.23 เทำ่  
 

อนึง่ GOLD มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิในแตล่ะปี ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลให้
น ำปัจจยัตำ่งๆ มำพิจำรณำประกอบดงันี ้เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่งของบริษัทฯ กำรขยำยธุรกิจ 
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วข้ำงต้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอยู่ภำยใต้
กรอบของกฎหมำยที่ก ำหนดให้บริษัทสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของกำรขำดทุนสะสมแล้ว 
ขณะที่บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี และทุน
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ส ำรองตำ่งๆ ทัง้หมดของงบกำรเงินรวมในแตล่ะปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ใน
อนำคต  
 
โดยมีรำยละเอียดแหลง่ที่มำ และกำรใช้ไปของเงินทนุในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยประมำณดงันี ้

รายการ แหล่งที่มาของเงนิทุน / เงนิ
สดรับ 

การใช้ไปของเงนิทุน / เงนิสดจ่าย 

1. กำรซือ้หุ้ น KLAND ของ 
GOLD 

GOLD จะใช้เงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน 3,560 ล้ำนบำท 

GOLD จ่ำยช ำระคำ่หุ้น 3,560 ล้ำนบำท 

2. กำรเข้ำท ำธุรกรรมกบัทรัสต์ 
2.1 กำรจ ำหน่ำยโครงกำร
ปำร์ค เวนเชอร์ 

(รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำร
แนบ 3) 

ประมำณกำรเงินสดรับจำกกำร
จ ำหนำ่ยโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ 
ไมต่ ่ำกวำ่ 2,700 ล้ำนบำท 

ภำษีและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง และจ่ำยช ำระคืน
หนีส้นิประมำณ 1,670 ล้ำนบำท (พิจำรณำจำกกรณี
รำคำขำยขัน้ต ่ำ 2,700 ล้ำนบำท) ซึ่งเงินสดคงเหลือ
ประมำณ 1,030 ล้ำนบำท บริษัทฯ จะน ำไปใช้เป็น
เงินทุนในกำรด ำเนินโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
โครงกำรใหม่ๆ  และเงินทนุหมนุเวียน 

2.2 กำรจ ำหน่ำยโครงกำร
สำทร สแควร์ 

(รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำร
แนบ 3) 

ประมำณกำรเงินสดรับจำกกำร
จ ำหนำ่ยโครงกำรสำทร สแควร์ 
ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500 ล้ำนบำท 
 
 

1) ภำษีและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง และจ่ำยช ำระคืน
หนีส้ินแก่สถำบนักำรเงิน ประมำณ 2,400 ล้ำน
บำท (พิจำรณำจำกกรณีรำคำขำยขัน้ต ่ำ 5,500 
ล้ำนบำท) 

2) จองซือ้หน่วยทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 30 หรือคิด
เป็นเงินลงทนุไมเ่กิน 3,000 ล้ำนบำท (เป็นวงเงิน
สงูสดุ ที่บริษัทฯ จะใช้ในกำรจองซือ้ ซึ่งหำกเป็น
กำรขำยที่รำคำขัน้ต ่ำของโครงกำรสำทร สแควร์ 
และปำร์คเวนเชอร์ เงินลงทนุดงักลำ่วจะลดลง) 

ซึ่งเงินสดคงเหลือจำกข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น บริษัทฯ 
จะน ำไปใช้ เป็นเ งินทุนในกำรด ำ เนินโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์โครงกำรใหม่ๆ  และเงินทนุหมนุเวียน 

 
ส ำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินที่เป็นแหลง่ที่มำของเงินทนุส ำหรับกำรจ่ำยช ำระคำ่หุ้น KLAND ของ GOLD นัน้ GOLD 
จะจ่ำยช ำระคืนตำมระยะเวลำของสญัญำเงินกู้  ตำมที่ GOLD จะเข้ำท ำสญัญำกบัสถำบนักำรเงินในอนำคต โดยจะน ำเงิน
ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินธุรกิจของ GOLD และ KLAND ช ำระคืนเงินกู้ยืมดงักลำ่ว โดยภำยหลงักำรกู้ยืม อตัรำสว่นหนีส้ินต่อ
ทนุของ GOLD ยงัคงไมเ่กินกวำ่อตัรำสว่นที่ระบใุนเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกู้ ในปัจจบุนัของ GOLD 
 

9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ 
กำรได้มำซึง่หุ้นของ KLAND จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ GOLD และบริษัทฯ ดงันี ้
 เป็นกำรลงทุนในกิจกำรที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  ซึ่งจะส่งผลให้ GOLD และบริษัทฯ มีโอกำสได้รับ

ผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุ 
 เป็นกำรขยำยกำรลงทนุในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่  GOLD มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญใน

ปัจจบุนั 
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 เพิ่มขนำดของสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรำยได้ของ GOLD และบริษัทฯ โดยภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำร GOLD จะ
ได้มำซึง่สนิทรัพย์ของ KLAND ซึง่เป็นโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัในแนวรำบ ซึ่งจะสง่ผลให้ GOLD 
และบริษัทฯ มีขนำดสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

 ภำยหลงักำรได้มำซึง่หุ้นของ KLAND ในครัง้นี ้คำดวำ่ GOLD และ KLAND จะมีกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนธุรกิจ 
เพื่อน ำทรัพยำกรที่มีอยู ่เช่น บคุลำกร องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพฒันำและบริหำรจดักำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ เป็นต้น 
มำใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 เพิ่มโอกำสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน GOLD หำก GOLD มีผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประกอบ
ธุรกิจดีขึน้ในอนำคต  

 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก GOLD จะใช้เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นแหล่งเงินทุนในกำรซือ้หุ้นสำมัญทัง้หมดของ  
KLAND ดงันัน้ กำรเข้ำท ำรำยกำรจะสง่ผลให้ GOLD มีภำระหนีส้ินและค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ภำยหลงั
กำรเข้ำท ำรำยกำรบริษัทฯ และ GOLD จะต้องรวมภำระหนีส้นิของ KLAND เข้ำมำในงบกำรเงินรวม รวมถึง GOLD อำจ
มีหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จำกเงินกู้ยมืส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรท่ียงัอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงไมแ่ล้วเสร็จของ KLAND 

 
กำรซือ้หุ้นของ KLAND จำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้สืบเนื่องจำก GOLD ได้รับข้อเสนอจำก SMJC ในกำรขำยหุ้น
สำมญั KLAND ที่ SMJC ถืออยู่ในสดัสว่นร้อยละ 39.33 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND รวมทัง้
สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั KLAND เพิ่มเติมจำก PF ภำยใต้สญัญำให้สิทธิในกำรจะซือ้หรือจะขำยหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 20.22 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  ซึ่ง GOLD พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องจำกปัจจุบัน 
KLAND มีโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่ำศยัแนวรำบที่อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำในท ำเลที่มีศกัยภำพ และมีทีมงำน
ซึง่มีประสบกำรณ์ รวมถึงผลประกอบกำรที่ดีมำอยำ่งตอ่เนื่อง กำรลงทนุของ GOLD ใน KLAND ครัง้นี ้ซึ่งเป็นกำรขยำย
กำรลงทนุในธุรกิจที่ GOLD มีควำมเช่ียวชำญ อำจท ำให้ GOLD มีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุ อีกทัง้ 
ข้อเสนอดงักลำ่วยงัท ำให้ GOLD มีโอกำสที่จะถือหุ้นใน KLAND ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 และมีอ ำนำจควบคมุใน KLAND 
โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนัน้ GOLD ไม่ได้รับกำรติดต่อจำกกิจกำรอื่นที่จะท ำให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีศกัยภำพในลกัษณะ
ดงักลำ่วเช่นเดียวกนักบักำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้  

 
10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง  

นำยปณต สริิวฒันภกัดี นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี และนำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ซึง่เป็นกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียในกำรเข้ำ
ท ำรำยกำร มิได้เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 
 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
GOLD จะท ำรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้น ภำยใต้เง่ือนไขส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
1) GOLD จะเข้ำลงทนุใน KLAND ต่อเมื่อ GOLD ได้มำซึ่งหุ้นของ KLAND ในจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ท ำให้ GOLD ถือหุ้นใน 

KLAND ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของ KLAND และท ำให้ GOLD มีอ ำนำจควบคมุใน KLAND 
2) ผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND  แต่ละรำยที่ประสงค์จะขำยหุ้น KLAND ให้แก่ GOLD จะต้องได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุม

คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของตน  เพื่ออนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมกฎ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง   (แล้วแตก่รณี) 

3) GOLD จะต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD และ UV เพื่ออนมุตัิกำร
เข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

เอกสารแนบ 2



43 
 

4) GOLD จะต้องพงึพอใจในผลกำรตรวจสอบสถำนะของ KLAND 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อ GOLD และ
บริษัทฯ เนื่องจำกเป็นกำรขยำยกำรลงทนุของ GOLD ในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่ GOLD มีประสบกำรณ์
และควำมเช่ียวชำญในปัจจบุนั อีกทัง้ เป็นกำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจและมีผลกำรด ำเนินงำน
ที่ดีมำอยำ่งตอ่เนื่อง ท ำให้ GOLD มีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุใน KLAND และสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกำส
ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน GOLD 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  
ไม่มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท 
 

14. การประชุมผู้ถอืหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  
บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 พร้อมกบัรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร ก่อนจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
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