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สารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเข้าท าธุรกรรมกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UV”) และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
(มหำชน) (“GOLD”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเข้ำท ำธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ ทัง้นี ้กำรเข้ำท ำรำยกำรภำยใต้ธุรกรรมทรัสต์ของบริษัทฯ และ GOLD ประกอบด้วย (1) กำร
จดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหมข่องบริษัทฯ ทนุจดทะเบียน 10.00 ล้ำนบำท เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะถือ
หุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 (2) กำรอนมุตัิให้บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดิน ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ 
อีโคเพลก็ซ์ แก่ทรัสต์ (3) กำรอนมุตัิให้บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ แก่ทรัสต์ และ (4) กำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ โดย GOLD จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำรตำ่งๆ ดงันี  ้
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

บริษัทฯ จะเข้ำท ำรำยกำรธุรกรรมทรัสต์ภำยหลงัจำกที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีก ำหนดจดัขึน้
ในวนัท่ี 9 ธันวำคม 2557 เวลำ 10.00 น. ขณะที่ GOLD จะเข้ำท ำรำยกำรธุรกรรมทรัสต์ ภำยหลงัจำกที่ได้รับกำรอนมุตัิ
จำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD ซึ่งมีก ำหนดจดัขึน้ในวนัที่ 9 ธันวำคม 2557 เวลำ 
10.00 น. และ เวลำ 14.00 น. ตำมล ำดบั 
 

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของทัง้สองบริษัทอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว บริษัทฯ คำดว่ำจะด ำเนินกำรให้เช่ำ ช่วง
สทิธิกำรเช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของ
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และกำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ 
และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ แก่ทรัสต์ จะเกิดขึน้ภำยหลงั
จำกที่ทรัสต์ได้จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนกังำน ก.ล.ต. และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขซึ่งปรำกฏใน
สญัญำเช่ำช่วง และ/หรือสญัญำเช่ำ และสญัญำซือ้ขำยสินทรัพย์ส ำเร็จครบถ้วน ขณะที่กำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ 
GOLD จะเกิดขึน้เมื่อทรัสต์เสนอขำยหนว่ยทรัสต์ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ และ GOLD อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ 
เพื่อเตรียมจดัตัง้ทรัสต์และยื่นค ำขอจดัตัง้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
2.1   กำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลูกสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง

กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
ผู้ให้เชำ่ชว่ง
และผู้ขำย 

: บริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั 

ผู้ รับเช่ำชว่ง
และผู้ซือ้ 

: ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำซึง่จดัตัง้ขึน้ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุกสกิรไทย จ ำกดั เป็นทรัสตีซึง่กระท ำในนำมทรัสต์ฯ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ 

ควำมสมัพนัธ์ :  บริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ 
ถือหุ้นในบริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 100.00  

 บริษัทฯ และบริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกัด ไม่มีควำมสมัพันธ์กับทรัสต์ เนื่องจำกทรัสต์ยังอยู่
ระหว่ำงกำรเตรียมจดัตัง้ อย่ำงไรก็ดี GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนจะจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ จ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวนหนว่ยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
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ทัง้หมดของทรัสต์ นอกจำกนี ้บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยร้อยละ 100 
ของ GOLD และเป็นที่เป็นผู้ให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง 
งำนระบบ และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ แก่ทรัสต์ มีแผนที่จะรับเป็นผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ของทรัสต์  

 
2.2 กำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิ

ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ผู้ให้เชำ่ชว่ง 
และผู้ขำย 

: บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั 

ผู้ รับเช่ำชว่ง 
และผู้ซือ้ 

: ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุกสกิรไทย จ ำกดั เป็นทรัสตีซึง่กระท ำในนำมทรัสต์ฯ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ 

ควำมสมัพนัธ์ :  บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ  GOLD โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
2557 GOLD ถือหุ้นในบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 100.00  

 GOLD เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นใน GOLD  
ในสดัสว่นร้อยละ 55.73 

 บริษัทฯ GOLD และบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี  ้จ ำกัด ไม่มีควำมสัมพันธ์กับทรัสต์ เนื่อง
จำกทรัสต์ยังอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมจัดตัง้ อย่ำงไรก็ดี GOLD มีแผนจะจองซือ้หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของทรัสต์ รวมทัง้บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้มีแผนที่จะรับเป็นผู้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ของทรัสต์  

 
2.3 กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ผู้ซือ้ : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้ขำย : ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์

จดักำรกองทนุกสกิรไทย จ ำกดั เป็นทรัสตีซึง่กระท ำในนำมทรัสต์ฯ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ 
ควำมสมัพนัธ์ :  GOLD เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย ณ 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นใน GOLD  ใน

สดัสว่นร้อยละ 55.73  
 บริษัทฯ และ GOLD ไม่มีควำมสมัพนัธ์กับทรัสต์ เนื่องจำกทรัสต์ยงัอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม

จดัตัง้ อยำ่งไรก็ดี GOLD มีแผนจะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ จ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 30.00
ของจ ำนวนหนว่ยทรัสต์ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ นอกจำกนี ้บริษัทยอ่ยของ GOLD 
มีแผนจะให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำร
จ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ แก่ทรัสต์และรับเป็นผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ของทรัสต์ 
ขณะที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนจะให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน 
สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ แก่ทรัสต์ 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
บริษัทฯ และ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเข้ำท ำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำ ซึง่จะจดัตัง้ขึน้ ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรในด้ำนตำ่งๆ เพื่อเตรียมจดัตัง้ทรัสต์และยื่น
ค ำขอจัดตัง้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะจัดตัง้บริษัท ทุนจด
ทะเบียน 10.00 ล้ำนบำท เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 นอกจำกนี ้
บริษัทฯ ประสงค์ให้บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ให้เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ใน
มลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 2,700.00 ล้ำนบำท ขณะที่ GOLD ประสงค์ให้บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
GOLD ให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสิทธ์ิทรัพย์สิน
อืน่ๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ แก่ทรัสต์ ในมลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00 ล้ำนบำท นอกจำกนี  ้GOLD มี
แผนท่ีจะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุจ ำนวนไมเ่กิน 3,000 ล้ำนบำท  

 
ทัง้นี ้รำคำให้เช่ำช่วง และ/หรือให้เช่ำ และจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์สดุท้ำยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ GOLD จะขึน้อยู่กบั
กำรตกลงกนัของคูส่ญัญำที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่ำสิ่งตอบแทนส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะพิจำรณำจำกปัจจยัที่
เก่ียวข้องและสภำวะของตลำดในขณะนัน้ ขณะที่จ ำนวนเงินจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ GOLD จะขึน้อยู่กบัรำคำเสนอขำย
สดุท้ำยของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะก ำหนดโดยวิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้หน่วยทรัสต์ของนกัลงทุน
สถำบนั (Book Building) และขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เช่น สภำวะตลำดในขณะนัน้ รำคำประเมินสนิทรัพย์ที่ทรัสต์
จะเข้ำลงทนุอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินที่จดัท ำโดยผู้ประเมินรำคำสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจำกนกัลงทนุ เป็นต้น 
 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 
กำรจดัตัง้บริษัทยอ่ยแห่งใหม่ของบริษัทฯ และกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ GOLD ถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำม
ประกำศได้มำและจ ำหน่ำยไป ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำน
ส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 มีขนำดรำยกำรสงูสดุค ำนวณตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน
เทำ่กบัร้อยละ 0.04 และร้อยละ 13.15 ของมลูคำ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำรำยกำรได้มำซึง่
สินทรัพย์รำยกำรอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรลงทุนก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน FYI CENTER ของ 
GOLD ซึ่งมีขนำดรำยกำรสงูสดุตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมสิ่งตอบแทน เท่ำกับร้อยละ 14.07 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ และรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รำยกำรอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2557 จะขออนมุตัิกำรเข้ำท ำ
รำยกำรจำกที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 อนัได้แก่ รำยกำรซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD ซึ่งมีขนำดรำยกำร
สงูสดุตำมตำมเกณฑ์มลูคำ่ของสนิทรัพย์ เท่ำกบัร้อยละ 45.49  ขนำดรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะ
เป็นตำมเกณฑ์มลูคำ่ของสนิทรัพย์ ซึง่มีขนำดรำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 45.49 (รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรได้มำ
ซึง่สนิทรัพย์แสดงไว้ในสิง่ที่สง่มำด้วย 1) 
  
ส ำหรับกำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน  กำรให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง
กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ของบริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั และกำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำร
เช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงกำร
สำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ของ บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั แก่ทรัสต์ ในมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 2,700.00  ล้ำนบำท 
และไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ถือเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศได้มำและจ ำหน่ำยไป 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ
วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 มีขนำดรำยกำรสงูสดุค ำนวณตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 11.84 
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และไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 24.12 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมล ำดบั ดงันัน้  รำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
ทัง้หมดจะมีขนำดรำยกำรรวมทัง้สิน้เทำ่กบัร้อยละ 35.95 ตำมเกณฑ์มลูคำ่รวมสิง่ตอบแทน 

 
รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ สำมำรถค ำนวณได้เฉพำะตำมเกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบ
แทน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน = จ ำนวนเงินท่ีได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ UV รายะละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรให้เชำ่ชว่งสทิธิกำรเชำ่ที่ดิน  กำรให้เชำ่อำคำรส ำนกังำน 
สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ของ
บริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั แก่ทรัสต์ 

= ไมต่ ่ำกวำ่ 2,700.00 ล้ำนบำท / 
22,807.15 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 11.84 

2. กำรให้เชำ่ชว่งสทิธิกำรเชำ่ที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิง่
ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์
ของ บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั แก่ทรัสต์ 

= ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00 ล้ำนบำท / 
22,807.15 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 24.12 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 35.95 
 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกมลูค่ำในกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ดงักล่ำวของบริษัทฯ ในมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 2,700.00  ล้ำนบำท 
และ GOLD ในมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 5,500.00 ล้ำนบำท ข้ำงต้น เป็นมูลค่ำขัน้ต ่ำ ซึ่งมูลค่ำสดุท้ำยในกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ดงักล่ำวแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กับกำรตกลงกันของคู่สญัญำที่เก่ียวข้อง โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องและ
สภำวะของตลำดในขณะนัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ และ GOLD จึงประสงค์จะขออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจำกที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นของแต่ละกิจกำร ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี รวมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรดงักลำ่ว
ตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 

 
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป  

5.1 กำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลูกสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง
กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
สนิทรัพย์ที่บริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั  ประสงค์จะจ ำหนำ่ยไปแก่ทรัสต์ มีรำยละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ที่
จะให้เช่ำ
ช่วง และซือ้
ขำย 

: 1) สทิธิกำรเช่ำช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้อำคำรส ำนกังำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมเนือ้ที่ 5-0-
36.2 ไร่ ซึ่งรวมถึงที่จอดรถใต้ดินซึ่งอยู่ในภำยใต้ที่ดินดงักล่ำว ระยะเวลำของสิทธิกำรเช่ำคงเหลือ
ประมำณ 27 ปี (สิน้สดุในวนัท่ี 5 กนัยำยน 2584)  

2) สิทธิกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลูกสร้ำง งำนระบบของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ระยะเวลำของสทิธิกำรเช่ำคงเหลอืประมำณ 27 ปี (สิน้สดุในวนัท่ี 5 กนัยำยน 2584) ซึง่ประกอบด้วย 
 อำคำรส ำนกังำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จ ำนวน 22 ชัน้ (ไม่รวมพืน้ที่ชัน้ 23 – 34 ใน
สว่นโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยในกำรนบัชัน้ของอำคำรจะไมม่ีชัน้ท่ี 13 ดงันัน้ จ ำนวน
ชัน้ท่ีระบตุำมกำรนบัชัน้ของอำคำรจะมีถึงชัน้ 34) มีพืน้ที่อำคำรประมำณ 56,044 ตร.ม. แบ่งเป็น
พืน้ท่ีเช่ำส ำนกังำน 25,019 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่ำพำณิชยกรรม 1,016 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำห้องประชุม Victor 
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Club 871 ตร.ม. พืน้ที่เช่ำเก็บของ 278 ตร.ม. พืน้ที่จอดรถ (จอดรถได้ 529 คนั) และพืน้ที่
สว่นกลำง รวมประมำณ 28,860 ตร.ม.  

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอำคำรดงักล่ำว
ทัง้หมดที่จะก่อสร้ำงขึน้ในอนำคต 

 งำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบสขุำภิบำล ระบบดับเพลิง 
ระบบสือ่สำร ระบบสำธำรณปูโภค ที่อยูภ่ำยในอำคำรส ำนกังำนดงักลำ่ว 

 ทรัพย์สนิอื่นๆ ท่ีคูส่ญัญำจะได้ตกลงกนั ภำยหลงักำรท ำ Due Diligence 
3) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้ใน
กำรประดับตกแต่ง และ/หรือใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ที่ของ อำคำร
ส ำนกังำนดงักลำ่ว รวมถึงสทิธิที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลำ่ว   

ที่ตัง้
สนิทรัพย์ 

: 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

ทำงเข้ำ–
ออกและ
สภำพแวด 
ล้อมทัว่ไป 

: ถนนสำยหลกั ได้แก่ ถนนวิทย ุอำคำรมีทำงเช่ือมตอ่กบัสถำนีรถไฟฟ้ำเพลนิจิต  

กำรใช้
ประโยชน์ใน
ปัจจบุนั 

: ให้เช่ำพืน้ที่ส ำหรับใช้เป็นอำคำรส ำนกังำนและร้ำนค้ำ โดยปัจจุบนัมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ประมำณร้อยละ
100 ของพืน้ท่ีเช่ำทัง้หมด  และมีอำยสุญัญำเช่ำโดยเฉลีย่ของผู้ เช่ำในปัจจบุนั มีอำยปุระมำณ  3 ปี 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

: บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกัด เป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ซึ่งเช่ำจำกเจ้ำของที่ดินซึ่ งเป็นบุคคลที่ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์ และ/หรือเป็นบุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ และเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิอำคำร
ส ำนกังำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (ซึง่กรรมสทิธิในอำคำรดงักลำ่วจะตกเป็นของเจ้ำของที่ดิน
ในอนำคตตำมที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำที่ดิน โดยเจ้ำของที่ดินมีสิทธิเลือกที่จะให้เลิศรัฐกำรรือ้ถอนสิ่งปลกู
สร้ำงในโครงกำร หรือสง่มอบสถำนที่เช่ำ รวมสิ่งปลกูสร้ำงให้แก่ผู้ เช่ำ หรือเลิศรัฐกำรมีสิทธิในกำรเสนอ
เง่ือนไขกำรต่อสญัญำเช่ำในอนำคต) รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก
ตำ่งๆ รวมทัง้อปุกรณ์อื่นที่ใช้ในกำรประดบัตกแตง่ และ/หรือใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรให้
เช่ำพืน้ท่ีของอำคำรส ำนกังำนดงักลำ่ว รวมถึงสทิธิที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลำ่ว   

ภำระผกูพนั : มอบสิทธิกำรเช่ำที่ดิน และจ ำนองสิ่งปลกูสร้ำงของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เป็นประกนักับ
ธนำคำรกสกิรไทย 
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แผนที่ตัง้และภาพอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ณ ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 กำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
โครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
สนิทรัพย์ที่บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั ประสงค์จะให้จ ำหนำ่ยไปแก่ทรัสต์ มีรำยละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ที่
จะให้เช่ำ
ช่วง และซือ้
ขำย 

: 1) สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินพร้อมอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลูกสร้ำง งำนระบบ ระยะเวลำของสิทธิกำรเช่ำ
คงเหลอืประมำณ 26 ปี (สิน้สดุในวนัท่ี 6 ตลุำคม 2583) ซึง่ประกอบด้วย 
  ที่ดิน ซึง่เป็นท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำนโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ รวมเนือ้ที่ 5 – 0 – 60.32 

ไร่ ซึง่รวมถึงที่จอดรถใต้ดินซึง่อยูใ่นภำยใต้ที่ดินดงักลำ่ว 
  อำคำรส ำนกังำนโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ควำมสงู 39 ชัน้ (ในกำรนบัไม่ระบชุัน้ 13 

ดงันัน้จ ำนวนชัน้ที่ระบตุำมกำรนบัจึงมี 40 ชัน้) รวมพืน้ที่อำคำรทัง้หมดประมำณ 126,343 ตร.ม. 
แบง่เป็นพืน้ท่ีเช่ำส ำนกังำน 70,798 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่ำพำณิชยกรรม 2,134 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่ำห้องประชมุ 
922 ตร.ม. พืน้ท่ีเช่ำเก็บของ 459 ตร.ม. พืน้ท่ีจอดรถ (จอดรถได้ 930 คนั) และพืน้ที่สว่นกลำง รวม
ประมำณ 52,030 ตร.ม. 

  อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอำคำรดังกล่ำว
ทัง้หมดท่ีจะก่อสร้ำงขึน้ในอนำคตและตกเป็นกรรมสทิธ์ิของเจ้ำของสนิทรัพย์ในอนำคต 

  งำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบสุขำภิบำล ระบบดับเพลิง 
ระบบสือ่สำร ระบบสำธำรณปูโภค ที่อยูภ่ำยในอำคำรส ำนกังำนดงักลำ่ว 

  ทรัพย์สนิอื่นๆ ที่คูส่ญัญำจะได้ตกลงกนั ภำยหลงักำรท ำ Due Diligence 
2) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทัง้อุปกรณ์อ่ืนท่ีใช้ใน
กำรประดบัตกแตง่ และ/หรือใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรให้เช่ำพืน้ท่ีของอำคำรส ำนกังำน
ดงักลำ่ว รวมถึงสทิธิที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลำ่ว   

ที่ตัง้
สนิทรัพย์ 

: 98 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

ทำงเข้ำ–
ออกและ
สภำพแวด 
ล้อมทัว่ไป 

: ถนนสำยหลกั ได้แก่ ถนนสำทรเหนือ อำคำรมีทำงเช่ือมตอ่กบัสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี  

กำรใช้ : ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำหรับใช้เป็นอำคำรส ำนกังำนและร้ำนค้ำ โดยปัจจบุนัมีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีประมำณร้อยละ 81 
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ประโยชน์ใน
ปัจจบุนั 

ของพืน้ท่ีเช่ำทัง้หมด  และมีอำยสุญัญำเช่ำโดยเฉลีย่ของผู้ เช่ำในปัจจบุนั มีอำยปุระมำณ 3 ปี 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

: บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั เป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำน
ระบบของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ จำกส ำนกังำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ และเป็น
เจ้ำของกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรดงักลำ่ว 

ภำระผกูพนั : สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลูกสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
โครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ มอบสิทธิกำรเช่ำเป็นประกนักบัธนำคำรธนชำต ธนำคำรกสิกร
ไทย และธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

 
แผนที่ตัง้และภาพอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ณ ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

หลกัทรัพย์ที่ GOLD จะได้มำจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร คือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และ
สทิธิกำรเช่ำ ซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุจ ำนวนไมเ่กิน 3,000.00 ล้ำนบำท โดยสนิทรัพย์ที่ทรัสต์ดงักลำ่วจะเข้ำลงทนุในครัง้
แรก ประกอบด้วย (1) สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของบริษัทฯ และ (2) สิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำร
ส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ของ 
GOLD 

 
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มลูคำ่สิง่ตอบแทนที่บริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั จะได้รับจำกกำรให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดิน ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกู
สร้ำง งำนระบบ และจ ำหนำ่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แก่ทรัสต์ มีมลูค่ำไม่
ต ่ำกวำ่ 2,700.00 ล้ำนบำท และมลูคำ่สิง่ตอบแทนที่บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั จะได้รับจำกกำรให้เช่ำช่วงสทิธิกำร
เช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรสำทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ แก่ทรัสต์ มีมลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00 ล้ำนบำท โดยมลูคำ่สนิทรัพย์สดุท้ำยจะขึน้อยู่กบักำรตก
ลงกนัของคูส่ญัญำที่เก่ียวข้อง ปัจจยัที่เก่ียวข้อง สภำวะของตลำดในขณะนัน้ และรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ  
 
มลูคำ่สิง่ตอบแทนที่ GOLD ต้องช ำระให้แก่ทรัสต์ส ำหรับกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ จ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนจ ำนวนไม่เกิน 3,000.00 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี 
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มลูคำ่ของกำรจองซือ้หนว่ยทรัพย์สดุท้ำยจะขึน้อยูก่บัรำคำเสนอขำยสดุท้ำยของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะก ำหนดโดย
วิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้หน่วยทรัสต์ของนกัลงทนุสถำบนั (Book Building) และขึน้อยู่กับปัจจยัหลำย
ประกำร เช่น สภำวะตลำดในขณะนัน้ รำคำประเมินสินทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้ำลงทนุอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินที่จดัท ำโดยผู้
ประเมินรำคำสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจำกนกัลงทนุ เป็นต้น 
 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
มลูคำ่สทิธิกำรเช่ำช่วงที่ดนิ สทิธิกำรเช่ำช่วงและ/หรือสทิธิกำรเชำ่อำคำรส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสทิธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ที่บริษัท เลิศรัฐกำร 
จ ำกดั และบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกดั จะจ ำหนำ่ยให้แก่ทรัสต์ ท่ีมีมลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 2,700.00 ล้ำนบำท และมีมลูค่ำ
ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบันัน้ เกิดจำกกำรพิจำรณำมลูค่ำขัน้ต ่ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ  และ GOLD 
ซึง่พิจำรณำจำกวิธีมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจำกนี ้บริษัทฯ และ 
GOLD ได้วำ่จ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระ คือ บริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ำกดั (“เดอะแวลเูอชัน่”) ซึ่งเป็น
ผู้ประเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นผู้ประเมินมลูค่ำทรัพย์สินดังกลำ่ว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
มลูคำ่สนิทรัพย์ที่จะจ ำหนำ่ยไป โดยผลกำรประเมินรำคำสนิทรัพย์ของเดอะแวลเูอชัน่ ซึ่งท ำกำรประเมินมลูค่ำ ณ วนัที่ 1 
ตลุำคม 2557 ด้วยวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) สรุปได้ดงันี ้

สินทรัพย์ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ราคาใน 
การเข้าท ารายการ 

ราคาประเมิน
โดย 

เดอะแวลูเอชั่น 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ของบริษัทฯ หรือ GOLD 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57 

สทิธิกำรเชำ่ชว่งทีด่ิน  สทิธิกำรเชำ่อำคำร
ส ำนกังำน สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และ
กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์ค 
เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  (ระยะเวลำของสทิธิ
กำรเช่ำคงเหลอืประมำณ 27 ปี) 

ไมต่ ่ำกวำ่ 2,700.00  2,698.50 
 

 

2,349.18 

สทิธิกำรเชำ่ชว่งทีด่ินพร้อมอำคำรส ำนกังำน 
สิง่ปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสทิธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ (ระยะเวลำของสทิธิกำร
เช่ำคงเหลอืประมำณ 26 ปี) 

ไมต่ ่ำกวำ่ 5,500.00  5,133.20 3,849.41 

 
รำคำตำมเกณฑ์ขัน้ต ่ำในกำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำร
จ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สงูกว่ำรำคำประเมินสินทรัพย์ของผู้
ประเมินรำคำอิสระเป็นจ ำนวน 1.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และสงูกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ดงักลำ่ว
ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 เป็นจ ำนวน 350.82 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.93 ในขณะที่รำคำตำม
เกณฑ์ขัน้ต ่ำในกำรให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง
กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ สงูกว่ำรำคำประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินรำคำ
อิสระ เป็นจ ำนวน 366.80  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 นอกจำกนี ้รำคำจ ำหน่ำยสินทรัพย์ดงักลำ่วยงัสงูกว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ดงักลำ่วของ GOLD ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557เป็นจ ำนวน 1,650.59 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 42.88 
 
ส ำหรับมูลค่ำสุดท้ำยของเงินจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ของ GOLD ในจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ ำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ จะขึน้อยู่กับรำคำเสนอขำยสดุท้ำยของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะ
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ก ำหนดโดยวิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้หน่วยทรัสต์ของนกัลงทุนสถำบนั (Book Building) และขึน้อยู่กับ
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น สภำวะตลำดในขณะนัน้ รำคำประเมินสินทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้ำลงทนุอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินที่
จดัท ำโดยผู้ประเมินรำคำสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจำกนกัลงทนุ เป็นต้น 

 
8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

เงินทนุในกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ของ GOLD จะมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ของ GOLD ให้
แก่ทรัสต์ 

 
9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ  

9.1 กำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน  สิทธิกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
 บริษัทฯ สำมำรถน ำเงินสดที่ได้รับจำกกำรให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง 

งำนระบบ และกำรจ ำหน่ำยกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ในโครงกำรดังกล่ำว ภำยหลงัหกัภำษีและค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงจ่ำยช ำระคืนหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ดงักลำ่วแก่สถำบนักำรเงิน ส ำหรับใช้เป็นเงินทนุใน
กำรด ำเนินโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรใหม่ๆ (กรณีที่บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั ได้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรัพย์ตำมเกณฑ์ขัน้ต ่ำในกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่ 2,700 ล้ำนบำท) บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดคงเหลือสทุธิ
จำกภำษีและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคืนหนีส้นิ ประมำณ 1,030 ล้ำนบำท นอกจำกนีบ้ริษัทฯ 
ยงัคงรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำช่วงส ำหรับสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ตลอดอำยุสญัญำให้เช่ำช่วงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เก่ียวข้อง 

 
9.2   กำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ 

ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
 GOLD สำมำรถน ำเงินสดที่ได้รับจำกกำรให้เช่ำช่วงสทิธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำน

ระบบ และจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ในโครงกำรดังกล่ำว ภำยหลงัหักภำษีและค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงจ่ำยช ำระคืนหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ดงักลำ่วแก่สถำบนักำรเงิน ส ำหรับใช้เป็นเงินทนุใน
กำรด ำเนินโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรใหม่ๆ (กรณีที่นอร์ท สำธร เรียลตีไ้ด้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรัพย์ตำมเกณฑ์ขัน้ต ่ำในกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่ 5,500 ล้ำนบำท) GOLD จะมีกระแสเงินสดคงเหลือสทุธิ
จำกภำษีและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคืนหนีส้นิ ประมำณ 3,100 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้GOLD 
ยงัคงรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำช่วงส ำหรับสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ตลอดอำยุสญัญำให้เช่ำช่วงตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่
เก่ียวข้อง 

 GOLD มีแหลง่เงินทนุส ำหรับกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์  
 GOLD โดยบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกัด ซึ่งจะได้รับกำรแต่งตัง้จำกทรัสต์ให้เป็นผู้ บริหำรสินทรัพย์

ของทรัสต์ จะได้รับคำ่บริหำรจดักำรสนิทรัพย์ดงักลำ่วในอนำคต 
 

9.3    กำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ 
 เพิ่มแหลง่รำยได้ของ GOLD จำกกำรเข้ำลงทนุในทรัสต์ที่เป็นเจ้ำของสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำง

รำยได้คำ่เช่ำอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ GOLD มีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุในทรัสต์  
 กำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดย GOLD ครัง้นี ้อำจช่วยสนบัสนนุให้กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์

ของทรัสต์ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต เป็นผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  
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10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
กำรจ ำหนำ่ยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำช่วงและ/หรือสิทธิกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ 
และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ให้
แก่ทรัสต์ และกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของ GOLD จะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขดงันี ้
 เง่ือนไขตำมที่ระบุในสญัญำเช่ำช่วงสินทรัพย์  สญัญำเช่ำ สญัญำซือ้ขำยทรัพย์สิน สญัญำตกลงกระท ำกำร และ

สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหว่ำงบริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกัด และ/หรือบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกัด กับทรัสตีซึ่ง
กระท ำในนำม ทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ส ำเร็จครบถ้วน 

 บริษัทที่จดัตัง้ขึน้เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้และได้รับควำมเห็นชอบให้จดักำรทรัสต์
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 มีกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชำชนและผู้ลงทนุเป็นกำรทัว่ไป และ 
 มีกำรจดทะเบียนกองสนิทรัพย์เป็นทรัสต์ 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่กำรให้เชำ่ชว่ง และ/หรือกำรใช้เช่ำ และกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และ GOLD 
ให้แก่ทรัสต์ รวมถึงกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ GOLD 
เนื่องจำกบริษัทฯ และ GOLD จะได้รับเงินสดจำกกำรขำยสนิทรัพย์ท ำให้สำมำรถน ำมำช ำระหนี ้เป็นกำรลดดอกเบีย้จ่ำย 
และมีเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ อีกทัง้ บริษัทฯ และ GOLD สำมำรถรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินดงักล่ำว
ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ ขณะที่ GOLD อำจมีรำยได้เพิ่มเติมในอนำคตจำกกำรที่บริษัทย่อยของ GOLD รับบริหำรจดักำร
สินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์ รวมทัง้ กำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ GOLD อำจท ำให้ GOLD มีโอกำสได้รับผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุในทรัสต์ในอนำคต  

 
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษัท  
ไม่มี คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท 
 

13. การประชุมผู้ถอืหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  
บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 พร้อมกบัรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร ก่อนจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
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สารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 1 :  สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 
1. ข้อความกล่าวถงึความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ขอรับรองวำ่ข้อควำมในสำรสนเทศนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริง ไม่มีข้อมลูที่อำจ
ท ำให้บคุคลอื่นส ำคญัผิดในสำระส ำคญั และมิได้มีกำรปกปิดข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัซึง่ควรบอกให้แจ้ง  

 
2. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) 

1. คุณสมบัติของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ 

ชื่อบริษัท 
การถอืหุ้นและ

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมในการให้
เผยแพร่ความเหน็ 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผู้ประเมินสนิทรัพย์
ของ KLAND) 

-ไมม่ี- ยินยอม 

บริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ำกดั (ผู้ประเมิน
สนิทรัพย์ของบริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั และ บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้
จ ำกดั ทีจ่ะจ ำหนำ่ยให้แก่ทรัสต์) 

-ไมม่ี- ยินยอม 

 
2. คุณสมบัติของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

ชื่อบริษัท 
การถอืหุ้นและ

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมในการ 
ให้เผยแพร่ความเห็น 

บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ำกดั -ไมม่ี- ยินยอม 
 

3. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบันของบริษัทฯ (ถ้ามี) 
- ไมม่ี    - 
 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ถกูฟ้องร้องในคดีตำ่งๆ ท่ีมีสำระส ำคญัดงันี  ้ 
 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในฐำนะโจทก์ มีคดีฟ้องร้องกบักรมสรรพำกรและได้ยื่นฟ้องต่อศำลภำษีอำกรกลำงเมื่อวนัที่ 14 

กันยำยน 2554 ในเดือนกรกฎำคม 2555 ศำลภำษีอำกรกลำงได้พิพำกษำสนบัสนุนกรมสรรพำกร บริษัทย่อย
ดงักลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำยื่นอทุธรณ์ตอ่ศำลฎีกำ และได้บนัทกึประมำณกำรหนีส้นิส ำหรับคดีดงักลำ่วจ ำนวน 
80.35 ล้ำนบำท 

  คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องร้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และบริษัทที่เก่ียวข้องกนัให้ช ำระคืนเงินมดัจ ำจ ำนวน
ประมำณ 9 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังกล่ำวร่วมกันโฆษณำประกำศชักชวน
ประชำชนทัว่ไปให้มำซือ้ห้องชดุในโครงกำรของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลำ่วได้รับเงินมดัจ ำ
จำกลกูค้ำของโครงกำรแตไ่มส่ำมำรถก่อสร้ำงและโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้ำได้โดยขณะนีค้ดียงัอยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลชัน้ต้น  

  ลกูค้ำของบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้องบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งนัน้ ให้ร่วมกันช ำระ
ค่ำเสียหำยจ ำนวนประมำณ 9 ล้ำนบำท เนื่องจำกลกูค้ำดงักลำ่วได้ช ำระเงินมดัจ ำส ำหรับอำคำรในโครงกำรของ
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน แต่บริษัทที่เก่ียวข้องกันดังกล่ำวไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรและส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้ำ
ดงักลำ่วได้ โดยศำลอทุธรณ์มีค ำพิพำกษำให้บริษัทย่อยร่วมรับผิดช ำระเงินพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้
ดอกเบีย้บำงสว่นค ำนวณจำกวนัสดุท้ำยที่ลกูค้ำของโครงกำรได้ช ำระเงินและบำงส่วนค ำนวณจำกวนัที่ลกูค้ำของ
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โครงกำรยื่นฟ้องศำลจนถึงวนัท่ีได้รับช ำระเงิน บริษัทยอ่ยดงักลำ่วได้ยื่นอทุธรณ์คดัค้ำนค ำพิพำกษำของศำลอทุธรณ์ 
ขณะนีค้ดีดงักลำ่วอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ 

  บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้บนัทกึประมำณกำรหนีส้นิของโครงกำรพฒันำในอดีตที่เคยแพ้คดีควำมในงบกำรเงิน ณ วนัที่ 
30 มิถนุำยน 2557 จ ำนวน 80 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 2556: 79 ล้ำนบำท) ผู้บริหำรเช่ือวำ่มีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำง
แนท่ี่หนีส้นิดงักลำ่วจะเกิดขึน้ เนื่องจำกมีลกูค้ำสว่นท่ีเหลอืของโครงกำรเดียวกนัได้ทยอยยื่นอทุธรณ์ในสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่ำวเพิ่มขึน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทย่อยดงักล่ำวตัง้ประมำณกำรหนีส้ิน โดยพิจำรณำจำกเงินต้น
พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี รวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงิน 100 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 2556: 102 ล้ำนบำท) 

 
5. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น

ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
บริษัทฯ มีรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญักบับคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2556 และงวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 ดงันี ้

 (1) บริษัทให้เงินกู้ยมืกบับริษัทร่วม                                                                                                                                                          

ปี 
บริษัทร่วม 

(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพนั
ธ์กับบริษัทฯ 

อัตรา 
ดอกเบีย้ 
(%) 

ยอด 
ยกมา 
(บาท)
  

ให้กู้
เพิ่ม 

(บาท)
  

ช าระคืน 
ระหว่าง
งวด 

(บาท) 

ยอด
คงเหลือ 
(บาท) 

2556 

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็น
เนอรยี่อินเตอร์เนชัน่แนล 

กรรมกำร
ร่วมกนั 

9 6,500 - - 6,500 

บจก. สหสนิวฒันำ โคเจน
เนอเรชัน่ 

บริษัทร่วม
ของบริษัท
ยอ่ย 

8 740 - - 740 

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล MLR-1%-
MLR-
0.25% 

169,165 60,185 - 229,350 

2557 

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็น
เนอรยี่อินเตอร์เนชัน่แนล 

กรรมกำร
ร่วมกนั 

9 6,500 - - 6,500 

บจก. สหสนิวฒันำ โคเจน
เนอเรชัน่ 

บริษัทร่วม
ของบริษัท
ยอ่ย 

8 740 - - 740 

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล MLR-1%-
MLR-
0.25% 

229,350 20,850 - 250,200 

 
(2) บริษัทฯ ได้รับรำยได้ดอกเบีย้รับจำกบริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์กับ

บริษัทฯ 

ดอกเบีย้รับ 
ปี 2556 
(บาท) 

ดอกเบีย้รับ 
ม.ค. – มิ.ย. 57 

(บาท) 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล  กรรมกำรร่วมกนั 855 290 
บจก. สหสนิวฒันำ โคเจนเนอเรชัน่ บริษัทร่วมของ

บริษัทยอ่ย 
59 29 

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล 14,894 8,668 
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(3) บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
กับบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ
ปี 2556 
(บาท) 

ดอกเบีย้ค้าง
รับม.ค. – 
มิ.ย. 57 
(บาท) 

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล  กรรมกำรร่วมกนั 1,614  1,836 
บจก. สหสนิวฒันำ โคเจนเนอเรชัน่ บริษัทร่วมของบริษัทยอ่ย 305 334 
บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล 41,964 50,632 

 
ส่วนที่ 2 :  สารสนเทศตามข้อ 20 ของประกาศเกี่ยวโยง 
 
1. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

1.1    ประวตัิควำมเป็นมำ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2523 ภำยใต้ช่ือบริษัท ยนูิไทยอ๊
อกไซด์ จ ำกดั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 9 ธนัวำคม 
2531 บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2537 
จำกนัน้ได้เปลีย่นช่ือบริษัทเป็นบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุำยน 2538  
 
ตอ่มำบริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทนุไปยงัธุรกิจลงทนุและพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ตัง้แต่ปี 2544 - ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้
เข้ำลงทนุในโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ตำ่งๆ ท่ีประสบปัญหำทำงกำรเงิน  และ/หรือโครงกำรที่ยงัสร้ำงไม่แล้ว
เสร็จ โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมทนุกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่
พกัอำศยัเพื่อขำยและให้เช่ำ ประเภทอำคำรชุดพกัอำศยั บ้ำนเดี่ยว และทำวน์เฮ้ำส์ ทัง้นี ้จำกกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรขยำยกำรลงทุนสู่ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ  ให้ย้ำย
หมวดธุรกิจจำกหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เป็นหมวดพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  เมื่อวนัท่ี 21 กนัยำยน 2549 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ ำนวน 4,044,770,615 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
4,044,770,615 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 1,911,926,537 บำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,911,926,537 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดงันี ้  

บริษัท 
สัดส่วน 

การถอืหุ้น  
ลักษณะธุรกจิหลกั 

บริษัทย่อย 
บจ. เลิศรัฐการ  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 600 ล้ำนบำท 

100.00% ลงทนุ และพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  โครงกำร ปำร์ค เวนเชอร์ อีโค
เพลก็ซ์ เพื่อรำยได้คำ่เช่ำจำกส ำนกังำน และโรงแรม 

บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 600 ล้ำนบำท 

100.00% พัฒนำอสังหำริมทรัพย์โครงกำรอำคำรที่พักอำศัยเพื่อขำย
ประเภทคอนโดมิเนียม 

บจ.แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั* 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 244.05 ล้ำนบำท 

99.98% พฒันำอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรอำคำรท่ีพกัอำศยัเพื่อขำย 

บจ.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 22.31ล้ำนบำท 

100.00% ให้บริกำรบริหำรอำคำร กำรลงทนุ และกำรจดักำร  
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บริษัท 
สัดส่วน 

การถอืหุ้น  
ลักษณะธุรกจิหลกั 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวล 
ลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 16,380.19  ล้ำน
บำท 

55.73% พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ด้ำนกำรพำณิชย์  กำรโรงแรม และที่อยู่
อำศยั 

บจ. ไทย - ไลซาท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 140 ล้ำนบำท 

100.00% จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์สงักะสอ๊ีอกไซด์ และเคมีภณัฑ์อื่นๆ 

บจ. เอสโก้ เวนเจอร์  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 27.50 ล้ำนบำท 

79.00% ลงทนุในธุรกิจบริหำรและจดักำรพลงังำน 

บจ. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์
เนชั่นแนล  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 26 ล้ำนบำท 

30.59% ให้บริกำรปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมกำรจัดกำรและอนุรักษ์
พลงังำน 

บจ. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 2.5 ล้ำนบำท 

100.00% ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กำรบริหำรงำนพัฒนำ
โครงกำร และกำรลงทนุ 

บจ. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 5 ล้ำนบำท 

99.99% ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองบนัทึกเวลำ และอุปกรณ์ควบคุมระบบที่
จอดรถยนต์ 

บริษัทร่วม   
บจ. สหสนิวฒันำ โคเจนเนอเรชัน่** 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 92 ล้านบาท 

20.00% จดัหำและจ ำหนำ่ยพลงังำนให้ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรม  และกลุม่
พำณิชยกรรม 

บจ. สหสนิวฒันำ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่** 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10 ล้านบาท 

20.00%  

หมำยเหต ุ    *  ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์  ร้อยละ 99.98 
   **  ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ำกดั ร้อยละ 15.80 

 
1.2  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจระยะยำว ให้มีกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศกัยภำพที่หลำกหลำย โดยมีบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมหลำยบริษัท โดยแบง่เป็นสำยธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย  สำยธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำ 
สำยธุรกิจผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ สำยธุรกิจกำรลงทนุพลงังำน สำยธุรกิจบริกำรบริหำรอำคำร และสำยธุรกิจบริกำร
บริหำรงำนพฒันำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ที่ยัง่ยืนในระยะยำว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ เข้ำซือ้กิจกำรบริษัท 
แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดกำร
เจริญเติบโตและกำรขยำยกิจกำรของบริษัทฯ ในสว่นของธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่ถือเป็นธุรกิจหลกั  
 

ส ำหรับธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ อนัได้แก่ ธุรกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตผงสงักะสีอ๊อกไซด์ มี
รำยละเอียดดงันี ้
1)  ธุรกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
     ก) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  

โครงกำรแนวสงู : ในงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ โดยบริษัท แกรนด์ ยนูิตีด้ิเวลล็อปเมนท์ จ ำกดั ได้
พฒันำโครงกำรคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอนให้แก่ลกูค้ำ 4 โครงกำร และได้เปิดโครงกำรคอนโดมิเนียม
ใหม ่จ ำนวน 7 โครงกำร มลูคำ่รวม 12,621 ล้ำนบำท มีดงันี ้ 
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 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอน  
1 โครงกำร ย ูดีไลท์ 3 ประชำช่ืน 

บำงซื่อ 
ตัง้อยู่บนถนนประชำช่ืน มีจ ำนวนรวม 739 ยนูิต ซึ่งเร่ิมโอนภำยในปี 2556 
และ ณ เดือนกนัยำยน 2557 มียอดโอนไปแล้วร้อยละ100 

2 โครงกำร คอนโด ย ู@ หวัหมำก 
สเตชัน่ 

ตัง้อยูบ่นถนนหวัหมำก มีจ ำนวนรวม 406 ยนูิต ซึ่งเร่ิมโอนภำยในปี 2556 และ 
ณ เดือนกนัยำยน 2557 มียอดโอนไปแล้วร้อยละ 99.75 

3 โครงกำร ย ูดีไลท์ เรสซิเด้นท์ 
พฒันำกำร-ทองหลอ่  

ตัง้อยูบ่นถนนพฒันำกำร มีจ ำนวนรวม 672 ยนูิต ซึ่งเร่ิมโอนภำยใน 2556 และ 
ณ เดือนกนัยำยน 2557 มียอดโอนไปแล้วร้อยละ 98.66 

4 โครงกำรคอนโด ย ูรัชโยธิน  ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน มีจ ำนวนรวม 392 ยนูิต ซึ่งเร่ิมโอนภำยใน 2556 และ 
ณ เดือนกนัยำยน 2557 มียอดโอนไปแล้วร้อยละ 72.19 

โครงการคอนโดมิเนียมใหม่  
1 โครงกำร ย ูดีไลท์ @ หวัหมำก 

สเตชัน่ 
ตัง้อยูบ่นถนนหวัหมำก มีจ ำนวนรวม 860 ยนูิต มลูคำ่รวมโครงกำร 1,754 ล้ำน
บำท เปิดกำรขำยตัง้แตช่่วงไตรมำส 1 ปี 2556 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอโอน 

2 โครงกำร ย ูดีไลท์ รัตนำธิเบศร์ ตัง้อยู่บนถนนรัตนำธิเบศร์ มีจ ำนวนรวม 982 ยนูิต มูลค่ำรวมโครงกำร 2,167 
ล้ำนบำท เปิดกำรขำยตัง้แต่ไตรมำส 1 ปี 2556 และ ณ เดือนกนัยำยน 2557 
รอโอน 

3 คอนโด ย ูวิภำ-ลำดพร้ำว  ตัง้อยู่บนถนนวิภำวดีรังสิต มีจ ำนวนรวม 362 ยูนิต มูลค่ำรวมโครงกำร 906 
ล้ำนบำท เปิดขำยช่วงไตรมำส 3 ปี 2556 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอโอน 

4 คอนโด ย ูแคมปัส รังสติ-เมือง
เอก  

ตัง้อยูบ่นถนนพหลโยธิน มีจ ำนวนรวม 448 ยนูิต มลูค่ำรวมโครงกำร 768 ล้ำน
บำท เปิดขำยช่วงไตรมำส 4 ปี 2556 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอโอน 

5 ย ูดีไลท์ @ บำงซอ่น สเตชัน่  ตัง้อยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนท์  มีจ ำนวนรวม 527 ยูนิต มูลค่ำรวมโครงกำร 
1,490 ล้ำนบำท เปิดขำยช่วงไตรมำส 1 ปี 2557 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอ
โอน 

6 ย ูดีไลท์ @ ตลำดพล ูสเตชัน่  ตัง้อยู่บนถนนรัชดำภิเษก  มีจ ำนวนรวม 973 ยนูิต มูลค่ำรวมโครงกำร 2,665 
ล้ำนบำท เปิดขำยช่วงไตรมำส 1 ปี 2557 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอโอน 

7 ย ูดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟ
ร้อนท์ พระรำม 3 

ตัง้อยูบ่นถนนพระรำม 3  มีจ ำนวนรวม 1,037 ยนูิต มลูค่ำรวมโครงกำร 2,871 
ล้ำนบำท บำท เปิดขำยช่วงไตรมำส 1 ปี 2557 ณ เดือนกนัยำยน 2557 รอโอน 

   
  โครงการแนวราบ : กลุ่มบริษัทฯ ยังคงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบประเภทบ้าน

เดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และอาคารโฮมออฟฟิศเพื่อขาย โดยมีโครงการเดิมที่มีการพัฒนาและขายต่อ
เน่ืองมาจากปีที่ผ่านมา ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทย่อยของ GOLD ประกอบด้วย  

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงกำร 
โกลเด้น เลเจนด์  
เฟส1-3 

ตัง้อยูบ่นถนนกลัปพฤกษ์ มีพืน้ท่ีรวม 132-0-95 ไร่ 272 ยนูิต กำรออกแบบโครงกำรเป็นวิลลำ่
สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน รำคำขำยประมำณ 9.50 - 16.20 ล้ำนบำท ปัจจุบนัขำยหมดปิด
โครงกำรแล้ว 

โครงกำร 
โกลเด้น นครำ 
เฟส 1 

ตัง้อยู่บนถนนพระรำมเก้ำด้ำนตะวนัออกของกรุงเทพ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวกจำก
ถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์สถำนีบ้ำนทบัช้ำง มีพืน้ที่รวม 
106-1-35.1 ไร่ 247 ยูนิต รำคำขำยประมำณ 8.64–14.00ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือบ้ำน
และ/หรือที่ดินเปลำ่ขำยในโครงกำรจ ำนวน 1 ยนูิต คำดวำ่จะปิดโครงกำรได้ภำยในปี 2557 นี ้
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ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงกำร 
แกรนด์ โมนำโค 
เฟส 1 

ตัง้อยูด้่ำนตะวนัออกของกรุงเทพ ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออกและถนนบำงนำ-ตรำด 
มีพืน้ท่ีรวม 64-1-41.9 ไร่ 181 ยนูิต รำคำขำยประมำณ 5.62 - 16.69 ล้ำนบำท ปัจจุบนัขำย
หมดปิดโครงกำรแล้ว 

โครงกำร 
โกลเด้น วิลเลจ 
 

ตัง้อยู่ที่ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง เป็นโครงกำรที่รวมกำรพฒันำอำคำร
ชดุพกัอำศยั บ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮ้ำส์ และอำคำรพำณิชย์ไว้ในบริเวณเดียวกนั มีพืน้ที่รวม  84-
1-53 ไร่ 377  ยนูิต รำคำขำยประมำณ 0.4 – 1.4 ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือบ้ำนและ/หรือ
ที่ดินเปลำ่ขำยในโครงกำรจ ำนวน 165 ยนูิต ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้หยดุกำรด ำเนินกำร และเปิด
ประมลูขำยโครงกำรออกไป คำดวำ่จะขำยได้ภำยในปี 2558 

โครงกำร 
โกลเด้น อเวนวิ  
แจ้งวฒันะ – ติวำนนท์ 

โครงกำรตัง้อยู่บน ซอยสขุำประชำสรรค์ 3ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด 
นนทบรีุ โดยมีพืน้ที่รวม 51-2-95.3 ไร่ 418 ยนูิตแบ่งเป็นบ้ำนเดี่ยว-บ้ำนแฝด 97 ยนูิต และ
ทำวน์โฮม 321 ยนูิต รำคำขำยเฉลี่ย 3.2ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือบ้ำนและ/หรือที่ดินเปลำ่
ขำยในโครงกำรจ ำนวน 242 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 78 มี
จ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 245 ยนูิต 

โครงกำร 
โกลเด้น วิลเลจ  
บำงนำ –  ก่ิงแก้ว 

โครงกำรบ้ำนเดี่ยว ตัง้อยูบ่นถนนก่ิงแก้วต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพล ีสมทุรปรำกำร โดยมี
พืน้ที่รวม 40 – 1 – 20.80 ไร่ รวม 186 ยนูิตรำคำขำยเฉลี่ย 5.8 ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือ
บ้ำนและ/หรือที่ดินเปลำ่ขำยในโครงกำรจ ำนวน 113 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
ประมำณร้อยละ 63 มีจ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 75 ยนูิต 

โครงกำร 
โกลเด้น เลเจนด์  
สำทร – กลัปพฤกษ์ 
(เฟส4) 

โครงกำรบ้ำนเดี่ยว ตัง้อยูบ่นถนนกลัปพฤกษ์แขวงบำงขนุเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ โดยมี
พืน้ที่รวม 10 – 0 – 27.5 ไร่ รวม 17 ยนูิตรำคำขำยเฉลี่ย 25.2  ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือ
บ้ำนและ/หรือที่ดินเปลำ่ขำยในโครงกำรจ ำนวน 13 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
ประมำณร้อยละ 38 มีจ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 11 ยนูิต 

โครงกำร 
โกลเด้น เพรสทีจ  
วชัรพล – สขุำภิบำล 5 

โครงกำรบ้ำนเดี่ยว ตัง้อยูบ่นถนนสขุำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่
รวม 39 – 0 - 95.4 ไร่ รวม 161 ยนูิตรำคำขำยเฉลีย่ 8.8 ล้ำนบำท ปัจจบุนัคงเหลือบ้ำนและ/
หรือที่ดินเปลำ่ขำยในโครงกำรจ ำนวน 134 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณ
ร้อยละ 27 มีจ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 15 ยนูิต 

โครงกำร 
โกลเด้น ทำวน์  
วชัรพล – สขุำภิบำล 5 

โครงกำรทำวน์โฮม ตัง้อยูบ่นถนนสขุำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่
รวม32-1-76 ไร่ รวม 281 ยนูิตรำคำขำยประมำณ 3.02 ล้ำนบำท ปัจจุบนัคงเหลือบ้ำนใน
โครงกำรจ ำนวน 281 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 34 มีจ ำนวนยู
นิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 37 ยนูิต (ยงัไมเ่ปิดขำย) 

โครงกำร 
โกลเด้น ทำวน์  
รัตนำธิเบศร์ – สถำนี
รถไฟฟ้ำบำงพล ู

โครงกำรทำวน์โฮม ตัง้อยู่บนถนนบำงกรวย-ไทรน้อย อ ำเภอบำงบวัทอง นนทบรีุ โดยมีพืน้ที่
รวม 19-3-12 ไร่ รวม 210 ยนูิตรำคำขำยเฉลีย่ 2.9 ล้ำนบำท ปัจจบุนัคงเหลอืบ้ำนในโครงกำร
จ ำนวน 122ยูนิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 51 มีจ ำนวนยูนิตที่
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 34 ยนูิต 

โครงกำร 
โกลเด้น ทำวน์  
เกษตร – ลำดปลำเค้ำ 

โครงกำรทำวน์โฮม ตัง้อยู่บนซอยลำดปลำเค้ำ72 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงอนุสำวรีย์ เขต
บำงเขน กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่รวม 6 – 3 - 00 ไร่ รวม 63 ยนูิตรำคำขำยเฉลี่ย 3.7 ล้ำนบำท 
ปัจจบุนัคงเหลอืบ้ำนในโครงกำรจ ำนวน 27 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณ
ร้อยละ 71 มีจ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 45 ยนูิต 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงกำรโกลเด้น ทำวน์  
ป่ินเกล้ำ – จรัญสนิท
วงศ์ 

โครงกำรทำวน์โฮม ตัง้อยู่บนถนนบำงกรวย -ไทรน้อย ต ำบลบำงกรวย อ ำเภอบำงใหญ่ 
นนทบรีุโดยมีพืน้ที่รวม 41 – 3 - 20 ไร่  รวม 415 ยนูิตรำคำขำยเฉลี่ย 3.1 ล้ำนบำท ปัจจุบนั
คงเหลอืบ้ำนในโครงกำรจ ำนวน 226 ยนูิตโดยมีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 
65 มีจ ำนวนยนูิตที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 195 ยนูิต 

 
ข)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า : โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี ้
 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
1 โครงกำรอำคำร ปำร์คเวน

เชอร์ อีโคเพลก็ซ์* (ด ำเนินกำร
โดยบริษัท เลศิรัฐกำร จ ำกดั) 
 

เป็นอำคำรส ำนกังำนเกรดเอ บริหำรโดยบริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั ซึ่งก่อสร้ำง
เสร็จในเดือนกนัยำยน 2554 มีพืน้ท่ีเช่ำกว่ำ 26,000 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ในย่ำน
ธุรกิจที่ส ำคัญ ตัง้อยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดยทำง
เช่ือมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำเพลินจิต บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ที่
ในอำคำรส่วนส ำนกังำนและร้ำนค้ำ ในปี 2556 โดย ณ เดือนตุลำคม 2557 
บริษัทฯ มีผู้ เช่ำที่เซ็นสญัญำเช่ำและจ่ำยเงินมดัจ ำแล้ว ร้อยละ 100 ของพืน้ที่
เช่ำทัง้หมด 

2 โครงกำรสำทร สแควร์*   
(ด ำเนินกำรโดยบริษัท นอร์ท  
สำธร เรียลตี ้จ ำกดั**) 
 

เป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 40 ชัน้ มีพืน้ที่เช่ำกว่ำ 73,000 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ใน
ยำ่นธุรกิจที่ส ำคญั ซึง่เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่ำงถนนสำทรและถนนนรำธิวำสรำช
นครินทร์ สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดยทำงเช่ือมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี  
โดยพืน้ท่ีเช่ำในแตล่ะชัน้ท่ีเป็นพืน้ที่เปิดโลง่ไม่มีเสำท ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำร
จดัพืน้ท่ีส ำนกังำน  

3 โครงกำร โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ 
(ด ำเนินกำรโดยบริษัท 
นำรำยณ์ พำวิลเลยีน 
จ ำกดั**) 
 

โครงกำรโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ที่ให้เช่ำทัง้หมดประมำณ 11,000 ตำรำงเมตร
อำคำรสงู 8  ชัน้และใต้ดิน 1 ชัน้ อำคำรตัง้อยู่ใกล้กบัย่ำนช้อปปิง้ใจกลำงเมือง
และโรงแรมที่ส ำคญั เช่น Central World เกษรพลำซ่ำ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ 
ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอรำวัณ และ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล 
นอกจำกนี ้สำมำรถเดินทำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ บีทีเอส สถำนีรำชด ำริและสถำนี
ชิดลม โดยอำคำรได้รับกำรออกแบบมำให้สำมำรถมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัด
พืน้ท่ี เพื่อตอบรับควำมต้องกำรของผู้ เช่ำอำคำร 

4 โครงกำรดแิอสคอท สำทร  
แบง คอก และสกำย วิลลำ่ส์ 
(ด ำเนินกำรโดยบริษัท สำธร
ทรัพย์สนิ จ ำกดั**) 

เป็นอำคำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ตัง้อยู่ใจกลำงย่ำนธุรกิจบนถนนสำทร ใกล้กบั
สถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี มีควำมสงู 35 ชัน้ มีห้องเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ 
177 ยูนิต บริหำรอำคำรโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ำกัด ที่เป็นผู้น ำในกำรบริกำร
จดักำรโรงแรมและที่พกัอำศยัชัน้น ำจำกประเทศสิงคโปร์ นอกจำกนี ้พืน้ที่ของ
อำคำรระหว่ำงชัน้ 21 ถึง 35 เป็นที่ตัง้ของสกำย วิลล่ำส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศยัที่
หรูหรำและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสยีง 

5 โครงกำรเอฟ วำย ไอ เซ็น
เตอร์ (ด ำเนินกำรโดย GOLD) 

โครงกำรตัง้อยู่ตรงข้ำมศนูย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก่อสร้ำงบนเนือ้ที่ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง้อยูต่รงหวัมมุถนนพระรำม 4 
ตดักบัถนนรัชดำภิเษก ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินสถำนีศนูย์ประชุมแห่งชำติสิริ
กิตติ์ โดยโครงกำรจะพัฒนำเป็นพืน้ท่ีส ำนักงำนและโรงแรม มีก ำหนดกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณปี 2560 

 หมำยเหต ุ * สินทรัพย์ท่ีจะจ ำหน่ำยให้แก่ทรัสต์ 
                ** เป็นบริษัทย่อยของ GOLD 
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2) ธุรกิจผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์  
กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซำท จ ำกัด เป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยผงสงักะสีอ๊อกไซด์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ                       ซึ่งใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรผลิตยำงรถยนต์ อำหำร
สตัว์  เซรำมิค เคร่ืองส ำอำงค์ และยำรักษำโรค โดยลกูค้ำอตุสำหกรรมหลกัที่มียอดกำรสัง่ซือ้มำกที่สดุ คือ 
อตุสำหกรรมกำรผลติยำงรถยนต์ คิดเป็นประมำณร้อยละ 70 ของยอดกำรสัง่ซือ้ผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ทัง้หมด ทัง้นี ้
กลุม่สนิค้ำแยกตำมระดบัควำมบริสทุธ์ิและกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยมีรำยละเอียดดงันี ้

  ประเภท ความบริสุทธ์ิ ลูกค้า คุณสมบัติ 
ไวท์ซีล 
(White Seal) 

99.50%  อตุสำหกรรมกำรยำงรถยนต์คณุภำพสงู 
 อตุสำหกรรมสทีำทัง้ภำยใน และภำยนอก  
 อตุสำหกรรมอำหำรสตัว์  

 เพิ่มแรงต้ำนทำน แรงดงึ และกำรยดึเกำะ  
 ป้องกนัและรักษำโรคทีเ่กิดจำกเชือ้รำ 

 อตุสำหกรรมสสี ำหรับเรือ  และเสำเหลก็ 
โครงเหลก็ 

 ป้องกนัสนิม 

เรดซีล 
(Red Seal) 

99.00%  อตุสำหกรรมยำงรถยนต์  เพิ่มแรงต้ำนทำน แรงดงึ และกำรยดึเกำะ  

 เรดซีล - อำร์      
(Red Seal - R) 

99.00%  อตุสำหกรรมยำงรถยนต์ และรองเท้ำยำง 
 อตุสำหกรรมน ำ้ยำงข้น และเซรำมิค  

 เพิ่มแรงต้ำนทำน แรงดงึ และกำรยดึเกำะ 
 ป้องกนัน ำ้ยำงเสือ่มสภำพ 
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โครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัทฯ ระหวำ่งปี 2554 – และงวด 6 เดอืนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุำยน 2557 เป็นดงันี ้ 

(หน่วย : ล้านบาท) ด าเนินการโดย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. – มิ.ย. 57 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์          
รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ บจ. แกรนด์ ยนิูตีด้เิวลล็อปเมนท์/ GOLD  2,544.87 70.24 3,170.79 57.34 3,744.85 59.81 1,507.16 47.04 
รำยได้ค่ำเช่ำส ำนกังำน บจ.เลิศรัฐกำร/ GOLD 13.33 0.37 236.84 4.28 1,184.61 18.92 602.88 18.82 
รำยได้ค่ำเช่ำอพำร์ทเม้นท์ บจ.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 12.04 0.33 12.94 0.23 16.83 0.27 6.82 0.21 
รำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ GOLD 0.00 0.00 2.44 0.04 22.17 0.35 9.92 0.31 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร บจ.เลิศรัฐกำร 0.00 0.00 8.10 0.15 0.73 0.01 - - 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำทำงกำรเงิน บจ.เลิศรัฐกำร 0.00 0.00 1,012.09 18.30 0.00 0.00 - - 
ดอกเบีย้รับ บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์/ บจ.เลิศรัฐ

กำร/ บจ.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ 
GOLD 

0.98 0.03 5.40 0.10 15.30 0.24 0.35 0.01 

รำยได้อ่ืน 6.97 0.19 6.69 0.42 30.94 0.49 12.34 0.39 

รวมรายได้ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,578.19 71.16 4,455.29 80.56 5,015.43 80.10 2,558.83 79.86 
ธุรกิจผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์         
รำยได้จำกกำรขำย – ในประเทศ บจ. ไทย-ไลซำท 906.33 25.01 851.99 15.41 888.05 14.18 468.47 14.62 
รำยได้จำกกำรขำย – ตำ่งประเทศ บจ. ไทย-ไลซำท 79.70 2.20 109.80 1.99 168.63 2.69 149.20 4.66 
รวมรายได้จากการขาย  986.02 27.21 961.79 17.39 1,056.68 16.88 617.67 19.28 
เงินชดเชยจำกประกนัภยั บจ. ไทย-ไลซำท 0.00 0.00 43.77 0.79 0.00 0.00 - - 
ดอกเบีย้รับ บจ. ไทย-ไลซำท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.05 - 
รำยได้อ่ืน บจ. ไทย-ไลซำท 9.84 0.27 10.25 0.19 11.44 0.18 3.83 0.12 
รวมรายได้ผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์ 995.87 27.48 1,015.81 18.37 1,068.30 17.06 621.55 19.40 
ธุรกิจอ่ืน         
รำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองบนัทกึเวลำและอปุกรณ์
ควบคมุระบบจอดรถ 

บริษัทฯ/ บจ.ฟอร์เวร์ิด ซสิเตม็/ บจ.เอสโก้ เวน
เจอร์/ บจ.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

43.74 1.21 51.57 0.93 55.31 0.88 21.75 0.68 

รำยได้จำกธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนประหยดัพลงังำน 2.05 0.06 2.05 0.04 2.26 0.04 1.11 0.03 
ดอกเบีย้รับ 2.05 0.06 1.60 0.03 4.52 0.07 0.39 0.01 
รำยได้อ่ืน 1.43 0.04 3.90 0.07 115.39 1.84 0.46 0.01 
รวมรายได้จากธุรกิจอ่ืน 49.27 1.36 59.12 1.07 177.48 2.83 23.71 0.74 
รายได้รวม 3,623.33 100.00 5,530.22 100.00 6,261.21 100.00 3,204.09 100.00 
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2. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก  
 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 14 ตลุำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนชิ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยปณต สริิวฒันภกัดี รองประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
4. นำยสวุิทย์ จินดำสงวน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
5. นำยนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษัทภิบำล / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร 
7. นำยธนพล ศิริธนชยั กรรมกำร 
8. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทฯ ได้แก่ นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี นำยปณต สิริวฒันภกัดี นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
นำยธนพล ศิริธนชยั และนำยวรวรรต ศรีสอ้ำน โดยกรรมกำรสองในห้ำคนลงนำมและประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ  

 

คณะผู้บริหำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 14 ตลุำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยปณต สริิวฒันภกัดี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
3. นำยทรงพล ตนสวุรรณ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจ 
4. นำยสทิธิชยั เสรีพฒันะพล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน งบประมำณและบญัชี 
5. นำยวชิยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำร 
6. นำงสำวปรำรถนำ อดุมสนิ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชี 
7. นำงสำวอจัฉริยำ องัศธุรรม ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ 

 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ 30 ตลุำคม 2557 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นลำ่สดุ มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั* 1,262,010,305  66.007  
2. AIA Company Limited-TIGER 29,800,003  1.559  
3. บริษัทไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกดั 27,102,439 1.418 
4. นำยนเรศ  งำมอภิชน 27,000,000 1.412 
5. นำยวิโรจน์  เศวตวำณิช 17,364,000  0.908  
6. นำยวเิชียร  เศวตวำณิช 17,000,000 0.889 
7. นำยบญุเกียรติ  เอือ้สดุกิจ 16,730,300 0.875 
8. นำงสำวกนัธิมำ พรศรีนิยม 10,000,000  0.523 
9. นำยเสกสรรค์ ตัง้กอบลำภ 8,000,000  0.418 
10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 7,086,000 0.371 

หมำยเหต ุ  * บริษทั อเดลฟอส จ ำกดั  ถือหุ้นโดย นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ร้อยละ 50  และนำยปณต สิริวฒันภกัดี ร้อยละ 50 
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3. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด 

ข้อมลูดงักลำ่วปรำกฏในสว่นท่ี 1 ข้อ 5 ของสำรสนเทศฉบบันี ้ 
 
4. สรุปงบการเงนิ และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ข้อมลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 – 2556 และงบกำรเงินส ำหรับงวด 6 
เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 ที่ผำ่นกำรตรวจสอบ หรือสอบทำนจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั มี
รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 
ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2554 – 2556 

และงวด 6 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2554 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ปี 2556 ม.ค.–มิ.ย. 57  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร     1,043.8      1,023.5      1,115.0          639.7  
รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์     2,544.9      3,141.7      3,744.8      1,507.2  
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร           13.3          240.4      1,201.4       602.88  
รำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ                -                2.4            22.2              9.9  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,602.0 4,408.1 6,083.4       2,759.6  
ต้นทนุขำย บริกำรและให้เช่ำ 2,802.1 3,490.3 4,823.7       2,127.5  
ก าไรขัน้ต้น 799.9 917.8 1,259.7         632.1  
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย    175.8     233.0     359.2     190.5  
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร    291.9     313.6     695.7     389.0  
ก ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 169.0 -  -  
สว่นแบง่ก ำไรในตรำสำรทนุ - บริษัทร่วม       (1.1)         2.0       33.2       11.3  
ก าไรจากการด าเนินงาน 331.1 542.1 237.9        64.0  
รำยได้อื่น 21.3 110.0 177.8         444.4  
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 352.4 652.1 415.7      508.4  
ต้นทนุทำงกำรเงิน 31.8 141.2 354.3         145.9  
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 114.5 109.5 54.7           23.0  
ก าไรส าหรับปี 206.1 401.4 6.7      385.5  
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี-สทุธิจำกภำษี - - -                -    
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 206.1 401.4 6.7      385.5  
การแบ่งปันก าไร       
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 63.1 249.4 175.4         173.4  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 143.0 152.0 (168.6)         212.1  
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ฐานะการเงนิรวม (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2554 
 ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ปี 2556 30 มิ.ย. 57 

สินทรัพย์     
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำ 2,714.4 3,198.5 5,400.5 7,941.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,891.4 5,606.1 7,141.7 9,603.4 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1.8 89.9 91.7 86.1 
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 2,078.5 9,681.7 8,727.4 8,149.7 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์-สทุธิ 545.0 2,201.5 2,257.6 2,317.3 
คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ 298.3 2,119.3 2,092.1 1,827.4 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    2,980.6   14,553.1   13,718.8   13,203.7  
รวมสินทรัพย์ 6,872.0 20,159.2 20,860.6 22,807.1 
หนีส้ิน      
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 357.0 295.8 2,157.6 2,018.0 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ 181.3 386.1 253.3 299.2 
เงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 721.6 2,333.3 585.9 1,534.9 
ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันที่ก ำหนดรับรู้
ภำยใน 1 ปี 

886.7 52.6 52.6 52.6 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,609.9 3,897.8 3,794.2 4,964.4 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,429.5 3,454.7 4,903.2 4,800.2 
คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 453.3 1,421.6 1,369.2 1,342.8 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะยำว - 273.7 318.4 322.9 
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - 314.8 297.2 265.8 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,029.4 6,263.0 7,759.1 7,630.3 
รวมหนีส้ิน 4,639.3 10,160.8 11,553.3 12,594.6 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,812.1 7,142.6 6,854.5 6,932.3 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 420.6 2,855.7 2,452.7 3,280.2 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,232.7 9,998.4 9,307.3 10,212.5 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,872.0 20,159.2 20,860.6 22,807.1 

 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ปี 2556 ม.ค.–มิ.ย. 57 

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน - ก่อนกำร
เปลีย่นแปลงสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน 

443.1 820.2 746.1          302.7  

กระแสเงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำน  (1,206.3) 166.4 (1,660.5) (2,040.3) 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ    (432.3)    (4,284.6) 483.7 940.2 
กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 1,695.5 4,982.1 572.8 1,015.8 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ระหวำ่งปี-สทุธิ       56.7 863.9 (604.1) (84.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี-สทุธิ   180.4   237.7 1,101.6 497.5 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี-สุทธิ 237.7 1,101.6 497.5 413.3 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 
ผลการด าเนินงาน  
รายได้ 
ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 3,602.0  ล้ำนบำท 4,408.1 ล้ำนบำท และ 6,083.4 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ซึง่รำยได้ของบริษัทฯ มำจำกกำรด ำเนินธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและขำย
สงักะสอ๊ีอกไซด์และเคมีภณัฑ์ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย และธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำ

ประเภทอำคำรส ำนกังำน 
o ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 2,544.9 ล้ำนบำท 3,141.7 ล้ำนบำท และ 

3,744.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.2 ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 59.8 ของรำยได้รวมในแตล่ะปี ทัง้นี ้รำยได้จำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2555 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 23.5 หรือ 596.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำร
รับรู้รำยได้จำกกำรโอนห้องชุดจ ำนวน 1,619 ยูนิต ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2554 ที่มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนห้องชุด
จ ำนวน 1,236 ยนูิต ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2556 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 ร้อยละ 19.2 หรือ 
603.1 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรรับรู้รำยได้จำก 8 โครงกำร โดยแบ่งเป็นโครงกำรแนวสงู 4 โครงกำร และโครงกำร
แนวรำบ 4 โครงกำร 

o ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรจ ำนวน 13.3 ล้ำนบำท 240.4 ล้ำนบำท และ 1,201.4 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 19.2 ของรำยได้รวมในแต่ละปี ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
และบริกำรในปี 2555 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 1,703.0 หรือ 227.1 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ รับรู้รำยได้จำก
กำรให้เช่ำพืน้ท่ีในสว่นส ำนกังำนและร้ำนค้ำของอำคำรส ำนกังำน ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จใน
เดือนกนัยำยนปี 2554 ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรในปี 2556 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 ร้อยละ 399.8 หรือ 
961.0 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนข้ำงต้นจ ำนวน 253.9 ล้ำนบำท โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีผู้ เช่ำที่ลงนำมในสญัญำเช่ำและจ่ำยเงินมัดจ ำแล้วร้อยละ 99 ของพืน้ที่เช่ำทัง้หมด 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรส ำนกังำนของกลุม่บริษัทแผน่ดินทองในปี 2556 จ ำนวน 
947.6 ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลติและขำยสงักะสอ๊ีอกไซด์และเคมีภณัฑ์ 
ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ ำนวน 1,043.8 ล้ำนบำท 1,023.5 ล้ำนบำท และ 1,115.0 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.8 ร้อยละ 18.5 และร้อยละ 17.8 ของรำยได้รวมในแต่ละปี โดยรำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำรในปี 2555 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 1.9 หรือ 20.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของรำคำสงักะสีแท่งใน
ตลำดโลกที่ปรับลดลงจำกปี 2554 ประมำณ 319 ดอลลำร์สหรัฐต่อตนั ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 
2556 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 ร้อยละ 8.9 หรือ 91.5 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึน้ 1,200 ตนั โดยมีรำคำขำยเฉลี่ยใน
ปี 2556 ประมำณ 1,906 ดอลลำร์สหรัฐตอ่ตนั 

 
ส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 2,759.6 ล้ำนบำท แบง่เป็นรำยได้จำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร และรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ ำนวน 1,507.2 ล้ำนบำท 
602.9 ล้ำนบำท และ 639.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,070.4 ล้ำนบำท 27.8 ล้ำนบำท และ 99.5 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 245.1 ร้อย
ละ 4.8 และร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้เป็นผล
มำจำกกำรพัฒนำและขำยอสังหำริมทรัพย์ทัง้โครงกำรแนวรำบและแนวสูงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่รำยได้จำกกำรพัฒนำ
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อสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีผู้ เช่ำที่ลงนำมในสญัญำและจ่ำยเงินมดัจ ำแล้วร้อยละ 100 ของพืน้ที่เช่ำ
ทัง้หมด โดยมีอตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ 839 บำทต่อตำรำงเมตร สว่นสำเหตหุลกัที่ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้
เนื่องจำกธุรกิจสงักะสอ๊ีอกไซด์มีปริมำณกำรขำย ทีเ่พิ่มขึน้ 1,021 ตนั หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ในปี 2554 – 2556 บริษัทฯมีต้นทนุขำย บริกำรและให้เช่ำจ ำนวน 2,802.1 ล้ำนบำท 3,490.3 ล้ำนบำท และ 4,823.7 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ร้อยละ 79.2 และร้อยละ 79.3 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี ทัง้นี ้อตัรำสว่นต้นทนุ
ขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยค่อนข้ำงคงที่ โดยเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรบริหำรจดักำรต้นทนุอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยกำรตลำด ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และค่ำ
ขนสง่ เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเทำ่กบั 175.8 ล้ำนบำท 233.0 ล้ำนบำท และ 359.2 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 5.9 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี ตำมล ำดบั โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ของบริษัทฯเพิ่มขึน้ระหวำ่งปี 2555 ตำมกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนห้องที่เพิ่มขึน้ของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยประเภทคอนโดมิเนียม 
ในขณะท่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่เพิ่มขึน้ระหวำ่งปี 2556 มำจำกสว่นของกลุม่บริษัทแผน่ดินทองที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 51.8 ล้ำนบำท จำก
กำรควบรวมกิจกำร และสว่นของกลุม่บริษัทยนูิเวนเจอร์ที่เพิ่มขึน้ 74.5 ล้ำนบำท ซึง่สอดคล้องตำมกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย 
 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน คำ่บริหำรจดักำร คำ่เช่ำและบริกำร และค่ำเสื่อม
รำคำ เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 291.9 ล้ำนบำท 313.6 ล้ำนบำท และ 695.7 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำจ ำนวน 21.7 ล้ำนบำท และ 382.1 ล้ำนบำท ในปี 2555 – 2556 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.4 และร้อยละ 121.9 ตำมล ำดบั โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้ในปี 2556 มำจำกสว่นของกลุม่บริษัทแผ่นดินทองจ ำนวน 
396.1 ล้ำนบำท จำกกำรควบรวมกิจกำร ในขณะท่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุม่บริษัทยนูิเวนเจอร์ลดลง 14 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนหน้ำ 
 
ส ำหรับงวดหกเดือน สิน้สดุ ณ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขำย บริกำรและให้เช่ำจ ำนวน 2,127.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 818.1 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2556 โดยต้นทนุขำยคิดเป็นร้อยละ 77.1 ของรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำที่มีต้นทนุขำยคิดเป็นร้อยละ 83.7 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ในขณะที่บริษัท
ฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 190.5 ล้ำนบำท และ 389.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 64.0 และร้อยละ 33.8 หรือ 74.3 
ล้ำนบำท และ 98.2 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั ซึ่งสอดคล้องกบัอตัรำกำรขำยของโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์แนวรำบท่ีเพิ่มขึน้  
 
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2554 – 2556 จ ำนวน 206.1 ล้ำนบำท 401.4 ล้ำนบำท และ 6.7 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นก ำไรสทุธิสว่น
ที่เป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 63.1 ล้ำนบำท 249.4 ล้ำนบำท และ 175.4 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 2.9 ตำมล ำดบั โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 94.8 หรือ 195.3 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกบัปี 2554 สว่นใหญ่เกิดจำกกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะท่ีก ำไรสทุธิในปี 2556 ลดลง
ร้อยละ 98.3 หรือ 394.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งเป็นรำยกำรที่รับรู้
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เพียงครัง้เดียว ประกอบกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทนุทำงกำรเงินท่ีสงูขึน้จำกกำรรวมกิจกำรกบักลุม่บริษัทแผน่ดิน
ทอง  
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินในระหว่ำงปี 2555 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้สง่มอบพืน้ที่ให้เช่ำในสว่น
ของโรงแรมให้กบับริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีู โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั ซึ่งได้ท ำกำรเช่ำพืน้ที่บริษัทฯ ระยะยำวโดยเป็นสิทธิกำรเช่ำ 30 
ปี และมีรำยได้ค่ำเช่ำทัง้หมดตำมสญัญำเช่ำ 30 ปี จ ำนวน 1,476.3 ล้ำนบำท ซึ่งรับมำล่วงหน้ำแล้วทัง้หมด เนื่องจำกรำยกำร
ดงักลำ่ว จดัเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีท ำให้เกิดกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดที่บริษัทฯ พึงได้รับจำก
สินทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำ ไม่ว่ำในที่สดุกำรโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม่ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง
สญัญำเช่ำ บริษัทฯ จึงรับรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจ ำนวน 1,012.1 ล้ำนบำท พร้อมต้นทนุจ ำนวน 843.1 
ล้ำนบำท ณ วนัสง่มอบพืน้ท่ี มีผลท ำให้เกิดก ำไรจำกรำยกำรดงักลำ่วจ ำนวน 169.0 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยได้ค่ำเช่ำรับลว่งหน้ำสว่น
ที่เหลอือีก 464.2 ล้ำนบำท จะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมสญัญำเช่ำระยะเวลำ 30 ปี  
 
ส ำหรับงวดหกเดือน สิน้สดุ ณ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 385.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 254.0 หรือ 635.9 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรที่บริษัทฯ  รับรู้รำยได้ที่ปรับตัวดีขึน้จำกธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ในแนวรำบซึง่สำมำรถขำยและรับรู้รำยได้ในระยะเวลำอนัสัน้ และก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน
กำรประกอบธุรกิจหลกัจ ำนวน 419.4 ล้ำนบำท 
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 – 2556 มีจ ำนวน 6,872.0 ล้ำนบำท 20,159.2 ล้ำนบำท และ 20,860.6 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนจ ำนวน 3,891.4 ล้ำนบำท 5,606.1 ล้ำนบำท และ 7,141.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 56.6 ร้อยละ 27.8 และร้อยละ 34.2 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์หมนุเวียนหลกัในปี 2554 – 2556 
ได้แก่ โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.8 ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 75.6 ของสินทรัพย์หมนุเวียน
รวมในแตล่ะปี ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2554 – 2556 มีจ ำนวน 2,980.6 ล้ำนบำท 14,553.1 ล้ำนบำท และ 13,718.8 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4 ร้อยละ 72.2 และร้อยละ 65.8 ของสินทรัพย์รวมตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลกัในปี 
2554 – 2556 ได้แก่ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 69.7 ร้อยละ 66.5 ร้อยละ 63.6 ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม
ในแต่ละปี ทัง้นี ้สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึน้ในปี 2555 ร้อยละ 193.4 หรือ 13,287.2 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ และที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์จำกกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของกลุม่บริษัทแผ่นดิน
ทองมำเป็นบริษัทในเครือ ขณะที่สินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 หรือ 701.4 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำจ ำนวน 2,202.0 ล้ำนบำท ในขณะที่อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและเงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงจ ำนวน 954.3 ล้ำนบำท และ 604.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทนุสว่นใหญ่มีสำเหตมุำจำกกำรขำยที่ดินของกลุม่บริษัทยนูิเวนเจอร์มลูคำ่ 587.2 ล้ำนบำท และกำรลดอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทนุของกลุม่บริษัทแผน่ดินทองจ ำนวน 216.5 ล้ำนบำท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 22,807.1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจ ำนวน  9,603.4 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีจ ำนวน 13,203.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
57.9 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้สำเหตทุี่มลูค่ำของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2556 ร้อยละ 9.3 หรือ 1,946.6 ล้ำนบำท สว่น
ใหญ่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำทัง้โครงกำรแนวรำบและแนวสงูจ ำนวน 2,540.7 ล้ำน
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บำท ในขณะที่อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำลดลงจ ำนวน 577.7 ล้ำนบำท และ 264.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุเป็นไปตำมนโยบำยของกลุม่บริษัทแผ่นดินทองที่ต้องกำรเพิ่มเงินทุน
หมนุเวียนโดยกำรขำยสนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจหลกั  
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ ำนวน 4,639.3 ล้ำนบำท 10,160.8 ล้ำนบำท และ 11,553.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงหนีส้ินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่ำ ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 56.3 ร้อยละ 
38.4 และร้อยละ 32.8 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ในขณะที่หนีส้ินไม่หมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 43.7 ร้อยละ 61.6 และร้อยละ 67.2 
ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ทัง้นี ้หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ระหว่ำงปี 2555 ร้อยละ 119.0 หรือ 5,521.5 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสทุธิและค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัจ ำนวน 3,636.9 ล้ำนบำท 
และ 968.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในขณะที่หนีส้ินรวมในปี 2556 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 ร้อยละ 13.7 หรือ 1,392.5 ล้ำนบำท สำเหตุ
หลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,861.8 ล้ำนบำท ในขณะท่ีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินสทุธิลดลงจ ำนวน 298.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรช ำระคืนเงินกู้ ในระหวำ่งปี รวมถึงกำรลดลงของเงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ
จ ำนวน 132.8 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในช่วงสิน้ปี อย่ำงไรก็ดี แม้ระดบัหนีส้ินของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้ แต่
อตัรำหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม คือไมเ่กิน 1.5 เท่ำ โดยในปี 2555 – 2556 บริษัทฯ มีอตัรำหนีส้ินต่อสว่นผู้
ถือหุ้นเทำ่กบั 1.02 เทำ่ และ 1.24 เทำ่ ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 12,594.6 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนเป็นร้อยละ 39.4 ของ
หนีส้นิรวม ในขณะที่หนีส้ินไม่หมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 60.6 ของหนีส้ินรวม ซึ่งหนีส้ินรวมที่เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2556 ร้อยละ 9.0 
หรือ 1,041.3 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสทุธิจ ำนวน 845.9 ล้ำนบำท  
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2554 – 2556 มีจ ำนวน 1,812.1 ล้ำนบำท 7,142.6 ล้ำนบำท และ 6,854.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เนื่องจำกผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิของกิจกำร ตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น ประกอบกบับริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทนุ
ในปี 2555 จ ำนวน 5,735.8 ล้ำนบำท ส ำหรับ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 6,932.3 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 77.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จำก ณ สิน้ปี 2556 เนื่องจำกมีก ำไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ ส ำหรับ
งวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2557 จ ำนวน 173.4 ล้ำนบำท  
 
สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 – 2556 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 มีจ ำนวน 420.6 ล้ำนบำท 
2,855.7 ล้ำนบำท 2,452.7 ล้ำนบำท และ 3,280.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 579.0 หรือ 2,435.1 ล้ำนบำท ในปี 2555 สว่นใหญ่
เกิดจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุจำกกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญักลุม่บริษัทแผน่ดินทองมำเป็นบริษัทในเครือ ในขณะที่สว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุในปี 2556 ลดลงร้อยละ 14.1 หรือ 403.0 ล้ำนบำท เกิดจำกผลขำดทนุส ำหรับปีในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุจ ำนวน 168.6 ล้ำนบำท รวมกบักำรลดลงของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุจำกกำรที่บริษัทฯ ซือ้หุ้นสำมญักลุม่บริษัท
แผ่นดินทองในระหว่ำงปีเพิ่มเติมจ ำนวน 234.4 ล้ำนบำท ส ำหรับ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2556 ร้อยละ 33.7 หรือ 827.4 ล้ำนบำท โดยมำจำกกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัทแผ่นดินทองจ ำนวน 
615.3 ล้ำนบำท และจำกผลประกอบกำรส ำหรับงวดจ ำนวน 212.1 ล้ำนบำท 
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สภาพคล่อง  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 166.4 ล้ำนบำท ด้ำนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มี
จ ำนวน 4,284.6 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้หุ้นสำมญัในบริษัทย่อยจ ำนวน 3,412.6 ล้ำนบำท และเป็นเงินสดใช้ไป
ในกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 806.3 ล้ำนบำท ส ำหรับกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรม
จดัหำเงินมีจ ำนวน 4,982.1 ล้ำนบำท โดยสว่นมำกเป็นเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,735.8 ล้ำนบำท ขณะที่บริษัทฯ มี
กำรเงินสดจ่ำยเพื่อได้มำซึ่งสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุและจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 360.0 
ล้ำนบำท และ 341.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 1,660.5 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นกระแสเงินสดที่ใช้ไปในโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำจ ำนวน 2,171.5 ล้ำนบำท ขณะที่บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงรำยกำรท่ีไมใ่ช่เงินสดจำกค่ำเสื่อมรำคำ
และรำยกำรตดับญัชีจ ำนวน 494.6 ล้ำนบำท ด้ำนกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทนุมีจ ำนวน 483.7 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็น
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 700.0 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทฯ จ่ำยซือ้ 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทฯ จ ำนวนรวม 185.8 ล้ำนบำท ส ำหรับ
กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 572.8 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน
สทุธิ 1,563.0 ล้ำนบำท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินเพื่อได้มำซึง่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ และจ่ำยซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยจ ำนวนรวม 654.2 ล้ำนบำท รวมกบัดอกเบีย้จ่ำย จ ำนวน 330.3 ล้ำนบำท 
 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,040.3 ล้ำน
บำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรใช้ไปในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำจ ำนวน 2,506.1 ล้ำนบำท และสว่นปรับปรุงของก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยจ ำนวน 419.4 ล้ำนบำท สว่นกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุน
จ ำนวน 940.2 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยจ ำนวน 1,083.8 ล้ำนบำท 
ในขณะท่ีบริษัทฯ มีกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 119.9 ล้ำนบำท ส ำหรับกระแสเงิน
สดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 1,015.8 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินสทุธิ 706.3 
ล้ำนบำท กำรสญูเสยีสว่นได้เสยีในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 615.3 ล้ำนบำท ขณะที่บริษัทฯ มีกำรจ่ำยดอกเบีย้และจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำนวน 184.9 ล้ำนบำท และ 95.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 
5. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี   - 
 
6. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ระบุชื่อ

และจ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ตลุำคม 2557 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นลำ่สดุ) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระที่ 
5 พิจำรณำอนมุตัิให้ GOLD ซือ้หุ้นของ KLAND มีดงันี ้ 

 
รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 1,262,010,305 66.01 นำยปณต สิริวัฒนภักดี และนำยฐำปน สิริวัฒน

ภกัดี ซึง่เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
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รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้น % 
ของบริษัท อเดลฟอส จ ำกัด โดยมีสดัส่วนกำรถือ
หุ้นร้อยละ 50.00 และร้อยละ 50.00 ของทนุช ำระ
แล้วตำมล ำดบั 

 
7. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

รำคำประเมินสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตอ่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบักำรเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้องบริษัทฯ 
อนัได้แก่สินทรัพย์ของ KLAND (โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัในแนวรำบ ซึ่ง KLAND อยู่ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร) ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ในเอกสำรแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
บริษัทฯ แตง่ตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ำกดั ให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตสุมผลและ
ประโยชน์ รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีควำมเห็นโดยสรุปดงันี ้
 
กำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ของ  UV และโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ของ 
GOLD แก่ทรัสต์  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะท ำให้ UV และ GOLD มีเงินสดหรือเงินทนุเพิ่มขึน้เพื่อใช้
ลงทนุโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรใหม่ๆ  ตำมแผนกำรลงทนุในอนำคต สำมำรถน ำเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไป
ช ำระคืนเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ที่จ ำหน่ำยไป ท ำให้ภำระหนีล้ดลง และสำมำรถกู้ยืมเงินใหม่ได้เพิ่มขึน้ รวมถึงท ำให้
ไมต้่องรับควำมเสีย่งทัง้หมดที่อำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของรำยได้คำ่เช่ำในอนำคตจำกกำรเป็นผู้ให้เช่ำอำคำรโดยตรง อีก
ทัง้ จะมีรำยได้เพิ่มขึน้จำกกำรที่บริษัทย่อยจะได้รับกำรว่ำจ้ำงให้เป็นผู้ จัดกำรกองทรัสต์ และผู้ บริหำรอสงัหำริมทรัพย์
ของทรัสต์ นอกจำกนี ้รำคำขัน้ต ่ำในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่ไม่ต ่ำกว่ำ 2,700 ล้ำน
บำท  เป็นรำคำที่เหมำะสม โดยเป็นรำคำที่สงูกว่ำรำคำประเมินของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและผู้ประเมินรำคำอิสระที่ มี
รำคำประเมินเท่ำกบั 2,386.54 ล้ำนบำท และ 2,698.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และรำคำขัน้ต ่ำในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของ
โครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ที่ไม่ต ่ำกว่ำ 5,500 ล้ำนบำท เป็นรำคำที่เหมำะสม โดยเป็นรำคำที่สงูกว่ำรำคำ
ประเมินของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและผู้ประเมินรำคำอิสระที่มีรำคำประเมินเท่ำกบั 5,316.29 ล้ำนบำท และ 5,133.20 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ดงันัน้ จำกที่กลำ่วมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นวำ่ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้และควรลงมติเห็นชอบกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว  
 
กำรเข้ำท ำรำยกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ โดย GOLD  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นวำ่ กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะช่วยสนบัสนนุกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ที่
จะเกิดขึน้ในอนำคต ท ำให้ทรัสต์สำมำรถระดมเงินทนุได้เพียงพอเพื่อใช้ส ำหรับกำรซือ้สินทรัพย์จำก UV และ GOLD ได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ และด้วยสนิทรัพย์ตำ่งๆ ที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้คำ่เชำ่อยำ่งตอ่เนื่องให้แก่ทรัสต์ สง่ผลให้ GOLD ใน
ฐำนะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุในทรัสต์ นอกจำกนี ้รำคำต่อหน่วยของหน่วยทรัสต์ที่ 
GOLD เข้ำลงทนุจะเป็นรำคำตลำดเป็นรำคำเดียวกบัหน่วยทรัสต์ที่ทรัสต์ขำยให้กบันกัลงทุนทัว่ไปที่ก ำหนดโดยวิธี Book 
Building ดงันัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้และควรลงมติ
เห็นชอบกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม กำรจองซือ้หน่วยทรัสต์จะเกิดขึน้ก่อนที่  GOLD จะได้รับเงินจำกกำร
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จ ำหนำ่ยสนิทรัพย์เข้ำทรัสต์ ท ำให้ GOLD มีภำระดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมระยะสัน้ในช่วงระยะเวลำสัน้ๆ เพื่อจองซือ้หน่วยทรัสต์
ก่อนที่จะได้รับเงินจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ดงักลำ่ว  
 
กำรเข้ำท ำรำยกำรซือ้หุ้นสำมญั KLAND โดย GOLD  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นวำ่ กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วถือเป็นกำรขยำยกำรลงทนุในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลกัที่ GOLD มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอยู่แล้วในปัจจุบนั ประกอบกบั KLAND ซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียง มีผล
ประกอบกำรที่ดี มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถส่งเสริมธุรกิจของ GOLD และเป็นช่องทำงกำรขยำยธุรกิจ ขยำย
ตลำด เพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจ และสร้ำงโอกำสให้ GOLD และ UV ได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุ อีกทัง้ยงั
เป็นกำรเพิ่มขนำดสินทรัพย์และรำยได้ในกลุ่มบริษัทให้เพิ่มขึน้ รวมทัง้จะได้ รับประโยชน์สงูสดุจำกกำรรวมกัน (synergy) 
นอกจำกนี ้ยงัสง่ผลให้ GOLD สำมำรถขยำยตลำดที่อยูอ่ำศยัจำกตลำดระดบักลำงให้ครอบคลมุถึงตลำดระดบับนได้ทนัที ซึง่
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท ที่จะก้ำวขึน้เป็นบริษัทอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำของประเทศไทย ขณะที่รำคำซือ้
หุ้นสำมญั KLAND ที่ 2.00 บำทต่อหุ้นเป็นรำคำที่เหมำะสม โดยเป็นรำคำที่ต ่ำกว่ำรำคำประเมินของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระตำมวิธีมลูคำ่ตลำดของสินทรัพย์สทุธิและวิธีมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด ซึ่งมีรำคำประเมินตำมวิธีดงักลำ่วเท่ำกบั 
2.20 บำทตอ่หุ้น และ 2.16 บำทตอ่หุ้น ตำมล ำดบั ดงันัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จำกกำร
เข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้และควรลงมติเห็นชอบกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว  
 
ทัง้นี ้รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรต่ำงๆ ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 4 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

เอกสำรดงักลำ่วปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบ 9 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถงึความสมเหตุสมผล และ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
ข้อมลูดงักลำ่วปรำกฏในข้อ 12  ของสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีกำรซือ้หุ้น KLAND 

 
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อข้างต้น 
ไมม่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรบริษัททำ่นใดที่มีควำมเห็นแตกตำ่งจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
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