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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ของบริษัทย่อยของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ( “GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UV”) มีแผนที่จะขยำยขอบเขตกำรลงทนุ และสร้ำงควำมเติบโตให้แก่ GOLD อย่ำงตอ่เนื่อง ทัง้ใน
กำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยในแนวรำบ และกำรลงทุนในโครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชยกรรม ประเภทโครงกำรที่มีกำร
ใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed -  Use) เช่น กำรลงทนุในโครงกำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ที่อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง ซึ่งเป็นอำคำร
ส ำนกังำน และโรงแรม รวมถึงมีควำมประสงค์ที่จะขยำยกำรลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนที่จะขออนมุตัิกบัที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ GOLD ในครัง้นี ้ดงันัน้ GOLD จึงประสงค์จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD จ ำนวน 685,700,997 หุ้น เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) อนัได้แก่ Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. (“FPHT”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint  Limited (“FCL”) โดย FCL เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ GOLD รวมถึงประสงค์ที่จะขออนมุตัิกำรผอ่น
ผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดยอำศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ให้ FPHT เนื่องจำก 
FCL มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำและบริหำรจดักำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลำยทวปีทัว่
โลก รวมถึงมีควำมพร้อมด้ำนเงินทนุ ทัง้นี ้ตำมแผนงำนของ FPHT ได้ระบวุ่ำ FCL และ FPHT จะไม่ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำร
พฒันำที่อยู่อำศยัในแนวรำบในประเทศไทย ซึ่งมีลกัษณะที่เหมือนหรือเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของ GOLD แต่ไม่รวมถึงกำร
ด ำเนินงำนของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ และกองทนุสว่นบคุคลในอนำคต 
ซึง่ FCLหรือบริษัทยอ่ยของ FCL จะเป็นสปอนเซอร์ หรือผู้จดักำร ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจดงักลำ่ว โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ท ำรำยกำร ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  
GOLD จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT ภำยหลงัจำกที่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วและเร่ืองที่เก่ียวข้อง ได้รับกำร
อนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV และ GOLD ซึ่งมีก ำหนดกำรจดัประชมุขึน้ในวนัที่ 17 ธันวำคม 2558 เวลำ 10.00 น. 
และวนัที่ 17 ธันวำคม 2558   เวลำ 14.00 น. ตำมล ำดบั (เนื่องจำก GOLD มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 55.73 เป็นเหตใุห้กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วของ GOLD 
ต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียด้วย) โดยเร่ืองที่จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย  
1) กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ GOLD   
2) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั   
3) กำรผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร (Whitewash) ในกำรนี ้FPHT จะยื่นขอผอ่นผนักำรท ำค ำ

เสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ  GOLD โดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท (Whitewash) ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรขอผอ่นผนักำร
ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร โดยอำศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจกำร โดย FPHT จะได้รับกำรผ่อน
ผนัต่อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของ GOLD ภำยหลงักำรได้มำซึง่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 
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โดยในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ GOLD อนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวและเร่ืองที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำร
อนุมตัิกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ  GOLD ให้แก่ FPHT แล้ว GOLD คำดว่ำจะด ำเนินกำรเพื่อให้ 
FPHT จองซือ้และช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ GOLD รวมทัง้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขำยให้แก่ FPHT 
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 เดือน ภำยหลงัได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ GOLD 

ทัง้นี ้ในกำรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD พิจำรณำ (1) กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ GOLD (2) กำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั และ (3) กำรผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจกำร (Whitewash) เนื่องจำกเร่ืองต่ำงๆ ตำม (1) – (3) ดงักล่ำว เป็นเร่ืองที่มีควำมเก่ียวเนื่องกนั และเป็น
เง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หำกมีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับกำรอนุมตัิ จะถือว่ำเร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับกำรอนุมตัิแล้วเป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีกำรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเร่ืองอื่นๆ ที่มีควำมเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั 
กบัเร่ืองที่ไมไ่ด้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD มีมติอนมุตัิ (1) กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ GOLD (2) กำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั และ (3) กำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจกำร (Whitewash)  บริษัทฯ และ GOLD จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำม
ยำ่นตอ่ไป (โครงกำรสำมยำ่นจะเป็นกำรร่วมลงทนุกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั รำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ปรำกฏ
ในสำรสนเทศรำยกำรได้มำสินทรัพย์และรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กรณีกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมย่ำน) อย่ำงไรก็ดี ใน
กรณีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และGOLD มีมติอนุมตัิเร่ืองต่ำงๆ ตำม (1) – (3) ข้ำงต้น แต่ไม่อนุมตัิกำรเข้ำลงทนุใน
โครงกำรสำมยำ่น บริษัทฯ และ GOLD จะยงัคงด ำเนินกำรตำม (1) – (3) ตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ผู้ออกและเสนอ
ขำยหุ้น 

: บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

ผู้ได้รับกำร
จดัสรรและ 
ผู้ขอผอ่นผนั 

: Frasers Property Holdings (Thailand) Co,.Ltd ซึ่ง เ ป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint 
Limited 

ควำมสมัพนัธ์ :  FCL ซึ่ง เป็นบริษัทแม่ของ FPHT เป็นบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกับบริษัทฯ  และ  GOLD โดยมี
รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ดงันี ้ 
o นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มี

อิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของ TCC Asset Limited1 
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited2 (“IBIL”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ใน

                                                           
1 นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นใน TCCA ทำ่นละร้อยละ 50.00 
2  International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน IBIL และ Thai Beverage Public Company Limited 

(“ThaiBev”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 1000.00 ใน IBHL ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ThaiBev ได้แก่ บริษัท สิริวนำ จ ำกดั (“สิริวนำ”) และ MM 
Group Limited (“MM Group”) โดยแต่ละกิจกำรถือหุ้น ThaiBev ในสดัส่วนร้อยละ 45.27 และร้อยละ 20.61 ตำมล ำดบั และด้วยเหตท่ีุ
นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิง วรรณำ สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นในสิริวนำ รวมกนัประมำณร้อยละ 51.00 และถือหุ้นใน MM Group 
รวมกนัเทำ่กบัร้อยละ 100.00 ส่งผลให้ทัง้สองทำ่นถือหุ้นใน FCL เทำ่กบัสดัส่วนกำรถือหุ้น FCL โดย IBIL ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 28.49 
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ปัจจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตำมล ำดบั) มี
ควำมสมัพนัธ์เป็นญำติสนิทกับกรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ GOLD 
(อันได้แก่ นำยปณต สิริวัฒนภักดี3 นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี4 และนำยโชติพัฒน์  พีชำ
นนท์5) โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้

 
 
 
 
 

                                                           
3  นำยปณต สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD UV และ FCL นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั ซึง่ ณ วนัท่ี 
16 มีนำคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทัง้นี ้นำยปณต สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชำยของนำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิง
วรรณำ สิริวฒันภกัดี 

4  นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD และ UV นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั ซึง่ ณ วนัท่ี 16 
มีนำคม 2558  ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทัง้นี ้นำยฐำปน สิริวฒันภักดี เป็นบุตรชำยของนำยเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิง
วรรณำ สิริวฒันภกัดี 

5  นำยโชติพฒัน์  พีชำนนท์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD และ FCL ทัง้นี ้นำยโชติพฒัน์  พีชำนนท์ เป็นสำมีของบุตรสำวของ
นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

TCC Asset 
 Limited 

InterBev Investment 
Limited 

กลุ่มนำยเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

100% 

100% 

59.28% 28.49% 

66.01% 

55.73% 

หมำยเหต ุ * เป็นญำติสนิทกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
 ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ที่มำ : ข้อมลูโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ FCL มำจำก FCL 

นำยฐำปน และนำยปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก.สิริวนำ MM Group  
 

45.27% 20.61% 

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 
99.70% 

100% 
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o GOLD  UV ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  FCL และ FPHT มีกรรมกำรร่วมกนั ดงันี ้

ชื่อกรรมการ FCL 
FPHT 

(ผู้ขอผ่อนผัน) 
GOLD 

 

UV 
(ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ของ GOLD 

นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี - -  * 
นำยปณต สริิวฒันภกัดี  - * * 
นำยโชติพฒัน์ พีชำนนท์  - * - 
นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร  - * * 

หมำยเหต ุ* กรรมกำรผู้มีอ ำนำจผกูพนับริษัท 
 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้ GOLD เพิ่มทนุ
จดทะเบียนของ GOLD จำก 7,780,590,264.25 เป็น 11,037,670,000  บำท แบ่งออกเป็น 2,323,720,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 4.75 บำท โดยออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 685,700,997  หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 4.75 บำท เพื่อรองรับกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ GOLD (รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ปรำกฏในข้อ 2 ข้ำงต้น) โดยมีรำคำเสนอขำย
หุ้นละ 7.25 บำท รวมมลูคำ่เทำ่กบั 4,971,332,228.25 บำท ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ของ GOLD ให้แก่ FPHT นัน้ เนื่องจำก GOLD พิจำรณำว่ำ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบกำรณ์ควำม
เช่ียวชำญในกำรพฒันำและบริหำรจัดกำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลำยทวีปทัว่โลก รวมถึงมีควำม
พร้อมด้ำนเงินทนุ ท ำให้ GOLD จะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรท่ีมีรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed -  Use) ท่ี GOLD มีแผนจะด ำเนินกำร ทัง้ในสว่นของโครงกำรเอฟ
วำยไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง คำดวำ่จะแล้วเสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2559 
และโครงกำรสำมย่ำนที่จะมีกำรขออนมุตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดย  GOLD และ FCL จะประสำนควำมร่วมมือทำง
ธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงกนั เช่น ควำมรู้เทคโนโลยีกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ ฐำนลกูค้ำ เครือข่ำยทำงธุรกิจ 
โดย FCL จะส่งผู้บริหำรหรือพนกังำนที่มีประสบกำรณ์มำเข้ำร่วมประชุม หำรือและแบ่งปันประสบกำรณ์ในฐำนะฝ่ำย
จัดกำรของ GOLD  ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของ GOLD ในอนำคต รวมถึง GOLD ยงั
สำมำรถน ำเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ใช้เป็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจส ำหรับโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ใหม่ๆ ของ GOLD ในอนำคต รวมถึงเป็นเงินลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น ที่จะช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่ GOLD 
และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ตำ่งๆ ที่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรในปัจจบุนัของ GOLD  ทัง้นี ้
วตัถปุระสงค์ของกำรเพิ่มทนุและกำรใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่มของ GOLD รวมทัง้ประโยชน์ที่ GOLD และบริษัทฯ จะพงึได้รับ
จำกกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ มีรำยละเอียดดงันี ้  
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วตัถปุระสงค์ของกำรเพิ่มทนุและกำรใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม   
กำรออกและเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ำกัดครัง้นี  ้GOLD จะได้รับเงินจ ำนวน 
4,971,332,228.25 บำท ภำยในระยะเวลำ 3 เดือน ภำยหลงัได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง GOLD มี
วตัถปุระสงค์น ำเงินท่ีได้รับดงักลำ่ว มำใช้ดงันี ้

 เพื่อน ำไปเป็นเงินทนุในกำรซือ้ที่ดิน เพื่อกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ ประเภทท่ีอยู่อำศยัแนวรำบเพื่อขำย 
ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ GOLD ในปี 2559 – 2560 ประมำณ 2,000 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทนุดงักลำ่วในกำร
พฒันำโครงกำรบ้ำนเดี่ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ จ ำนวนประมำณ 3 โครงกำร และทำวน์เฮ้ำส์ในแบรนด์โกลเด้น 
ทำวน์ จ ำนวนประมำณ 4 โครงกำร โดยมีระดับรำคำประมำณ 2 – 10 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุนรวม
ประมำณ 4,500 ล้ำนบำท โดยใช้ระยะเวลำพฒันำโครงกำร 3 – 4 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมประมำณ 
2,500 ล้ำนบำท ในกำรพฒันำโครงกำรและก่อสร้ำงบ้ำน โดย GOLD อำจมีกำรปรับเปลีย่นมลูคำ่เงินลงทนุในกำร
ซือ้ที่ดิน และกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ GOLD สำมำรถพฒันำโครงกำรได้ประสบควำมส ำเร็จตำมสภำวะแวดล้อมใน
อนำคต ทัง้นี ้GOLD เห็นวำ่ GOLD จะไมม่ีควำมเสีย่ง หรือได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำกกำรลงทนุนี ้เนื่องจำกเป็น
ธุรกิจหลกัของ GOLD  ที่ด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั 

 เพื่อเป็นเงินทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เชิงพำณิชยกรรมของ  GOLD ได้แก่ โครงกำรเอฟวำยไอ เซ็น
เตอร์ ในปี 2559 เพื่อให้โครงกำรเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้บริกำร จ ำนวนประมำณ 1,000 ล้ำนบำท อำทิเช่น ค่ำ
ก่อสร้ำงโครงกำรในสว่นโรงแรมบำงสว่น คำ่ตกแตง่ภำยในโครงกำรทัง้ในสว่นอำคำรส ำนกังำนและสว่นโรงแรม คำ่
ตกแต่งภูมิทศัน์ของโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก่อนกำรเปิดด ำเนินกำรโครงกำร โดยในส่วนของอำคำร
ส ำนกังำนในโครงกำรดงักลำ่ว มีอตัรำกำรจองพืน้ท่ีเช่ำที่บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ ำแล้วประมำณร้อยละ 44 ของพืน้ที่
ส ำนกังำนรวม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ จะไม่มีควำมเสี่ยง หรือได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำกกำรลงทนุนี ้เนื่องจำก
เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั 

 เพื่อเป็นเงินลงทุนในโครงกำรสำมย่ำน ซึ่ง GOLD จะเข้ำร่วมลงทุนกบักลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ที่จำก
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ในสดัสว่นร้อยละ 49.00 คิดเป็นมลูคำ่เงินลงทนุในสว่นของ GOLD ประมำณ 1,960 ล้ำน
บำท (รำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ปรำกฏในสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนั กรณีกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น) อยำ่งไรก็ดี GOLD จะเข้ำลงทนุโครงกำรสำมยำ่น ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นของ UV และ GOLD มีมติอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว พร้อมกับอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั และรำยกำรที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กำรร่วมลงทนุดงักลำ่วจะต้องได้รับ
กำรยินยอมจำกคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 43 แหง่พระรำชบญัญตัิกำรให้เอกชนร่วมทนุในกิจกำรของรัฐ พ.ศ.2556 
(“คณะกรรมการประสานงาน”)  ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซึ่งเป็นผู้ ให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงกำรสำมย่ำน
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกในกรณีที่คณะกรรมกำรประสำนงำนไมย่นิยอมให้มีกำรร่วมทนุดงักลำ่ว GOLD จะน ำเงินเพิ่มทนุ
ในสว่นนีไ้ปลงทนุในโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ประเภทที่อยูอ่ำศยัเพื่อขำยของ GOLD ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผลกระทบในกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรสำมย่ำนต่อ GOLD จะเกิดขึน้ ในกรณีภำยหลงั GOLD เข้ำลงทุนใน
บริษัทจัดตัง้ใหม่ เพื่อลงทุนในโครงกำรสำมย่ำนแล้ว และหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่สญัญำให้ใช้สิทธิกับจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยสิน้สุดลงจำกกำรที่กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิผิดสัญญำ และไม่สำมำรถแก้ไขได้ในระยะเวลำที่ก ำหนด  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัจะมีสทิธิเรียกให้กลุม่ผู้ได้รับสทิธิช ำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระพร้อมดอกเบีย้ และคำ่เสยีหำยในสว่น
ที่เกินจำกหลกัประกนั (ถ้ำมี) รวมทัง้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรไม่ช ำระหนีห้รือกำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำ และค่ำ
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ผลประโยชน์ตอบแทนรำยปี รวมทัง้คำ่สว่นแบง่รำยได้ที่กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิต้องให้แก่มหำวิทยำลยั จนกวำ่มหำวิทยำลยั
จะหำผู้ประกอบกำรรำยใหมไ่ด้ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 2 ปี นอกจำกนี ้GOLD ยงัมีควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะปกตขิองธรุกิจ
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์โดยทัว่ไป เช่น กรณีไมส่ำมำรถก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 4 ปี อนัเกิดจำกปัจจยั
ตำ่งๆ เช่น กรณีรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมของโครงกำรสำมยำ่นไม่ผำ่นกำรพิจำรณำอนญุำต
จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงของโครงกำรปฏิบตัิงำนลำ่ช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำน ซึ่ งจะท ำ
ให้กำรรับรู้รำยได้ของ GOLD จำกโครงกำรดังกล่ำวล่ำช้ำออกไป หรือมีต้นทุนที่เพิ่มขึน้จำกที่ประมำณกำรได้ 
อย่ำงไรก็ดี GOLD เห็นว่ำในช่วงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงดงักลำ่ว ต้นทนุ และค่ำใช้จ่ำยสว่นใหญ่ที่เป็นเงินลงทนุ จะ
สำมำรถบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ซึ่งจะไม่กระทบต่องบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ รวมถึงไม่กระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของ GOLD 

อนึ่ง หำกในกรณีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD และ UV มีมติไมอ่นมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว หรือไม่อนมุตัิกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั และรำยกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือคณะกรรมกำร
ประสำนงำนไม่ยินยอมให้มีกำรร่วมทุนดังกล่ำว GOLD จะน ำเงินเพิ่มทุนในส่วนนีไ้ปลงทุนในโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์ ประเภทที่อยูอ่ำศยัเพื่อขำยของ GOLD ต่อไป โดยจะน ำเงินไปเป็นเงินทนุในกำรซือ้ที่ดินในปี 2559 
– 2560 เพิ่มเติมจำกที่กลำ่วไว้ข้ำงต้นอีกประมำณ 1,960 ล้ำนบำท โดย GOLD จะใช้เงินทนุดงักลำ่วในกำรพฒันำ
โครงกำรบ้ำนเดี่ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ เพิ่มเติมอีกจ ำนวนประมำณ 3 โครงกำร และทำวน์เฮ้ำส์ในแบรนด์
โกลเด้น ทำวน์ เพิ่มเติมอีกจ ำนวนประมำณ 4 โครงกำร โดยมีระดบัรำคำประมำณ 2 – 10 ล้ำนบำท คิดเป็นมลูคำ่กำร
ลงทุนรวมประมำณ 4,500 ล้ำนบำท โดยใช้ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร 3 – 4 ปี ทัง้นี ้GOLD จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม
ประมำณ 2,500 ล้ำนบำท ในกำรพฒันำโครงกำรและก่อสร้ำงบ้ำน 

 เพื่อน ำไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รำยละเอียดโดยสรุปมีดงันี ้

แหล่งที่มา และใช้ไปของเงนิทุน มูลค่าโดยประมาณ (ล้านบาท) 
เงินรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT  4,971 
ซือ้ที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแนวรำบและเป็นเงินทุน
หมนุเวียน 

2,000 

เงินทนุเพื่อพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เชิงพำณิชยกรรม 1,000 
ลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น (ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49) 1,960 

 ประโยชน์ที่ GOLD และบริษัทฯ จะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  
กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรระดมทนุเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของ GOLD โดย GOLD สำมำรถ
น ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใช้ส ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทนุใน
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ของ GOLD ทัง้โครงกำรพฒันำที่อยู่อำศยัแนวรำบเพื่อขำยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรใน
ปัจจุบนัและโครงกำรในอนำคต รวมถึงกำรลงทนุในโครงกำรสำมย่ำน ที่จะช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่  GOLD และบริษัทฯ ได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้ GOLD และบริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องที่มัน่คงขึน้ โดยภำยหลงักำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ดงักลำ่ว บริษัทฯ จะถือหุ้นใน GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 39.28 ซึง่ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สดุ และยงัคงมีหน้ำที่จดัท ำ
งบกำรเงินโดยรวมงบกำรเงินของ GOLD เนื่องจำกยงัคงมีอ ำนำจในกำรควบคุม โดยบริษัทฯ จะยงัคงพฒันำโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยูอ่ำศยัในแนวสงูตอ่ไป  
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ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT ดงักลำ่ว จะเป็นผลให้ FPHT ได้มำซึง่หุ้นสำมญัของ GOLD ร้อยละ 29.51 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดและของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ GOLD (ภำยหลงักำรเพิ่มทนุ) ซึง่ข้ำมร้อยละ 25 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  GOLD (ภำยหลงักำรเพิ่มทุน) ซึ่งในกรณี
ดังกล่ำว FPHT จะมีหน้ำที่ท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD  ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ.
12/2554”)  อย่ำงไรก็ดี FPHT มีควำมประสงค์จะยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดย
อำศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่สจ. 36/2546 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร โดยอำศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
กิจกำร (Whitewash) โดย FPHT จะได้รับกำรผ่อนผันต่อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD มีมติอนุมัติให้ 
GOLD ออกและจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ FPHT และอนุมตัิยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ภำยหลงัได้มำซึง่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD จ ำนวนดงักลำ่ว  

อนึ่ง หำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD ไม่อนมุตัิกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว FPHT ไม่
ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้ำร่วมลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนกับกลุม่ผู้ที่ได้รับ
สทิธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัเนื่องจำก GOLD จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในกำรด ำเนินกำร  

4. ประเภทและขนาดของรายการ  

กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ GOLD (รำยละเอียด
ควำมสมัพนัธ์ปรำกฏในข้อ 2 ข้ำงต้น) เป็นเหตใุห้กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ซึ่งมีมลูค่ำรำยกำร 4,971,332,228.25 บำท 
เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 
19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนำดรำยกำรเก่ียวโยงเท่ำกบัร้อยละ 
66.88 ของมลูคำ่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558  

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำขนำดรำยกำรรวมกบัรำยกำรเก่ียวโยงกันรำยกำรอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรขำย
ที่ดินเปลำ่อ ำเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของ GOLD ซึง่มีขนำดรำยกำรร้อยละ 1.77 ของมลูคำ่สนิทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิ และรำยกำรเก่ียวโยงกันรำยกำรอื่นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้นีจ้ะขออนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกที่
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 อนัได้แก่ กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่นของ GOLD มลูคำ่เงินลงทนุในสว่นของผู้
ถือหุ้นในสดัสว่นของ GOLD ประมำณ 1,960 ล้ำนบำท ซึ่งมีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 26.37 (รำยละเอียดกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักลำ่ว ปรำกฏในสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์และรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กรณีกำรเข้ำลงทนุในโครงกำร
สำมย่ำน) รำยกำรเก่ียวโยงกันทัง้หมดจะมีขนำดรำยกำรรวมเท่ำกบัร้อยละ 95.02 ซึ่งมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 3 
ของมลูค่ำสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนัตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรดงักลำ่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
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อิสระเพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรตอ่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร  

ส ำหรับกำรขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดยอำศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ 
FPHT นัน้ FPHT จะได้รับกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

5. ข้อมูลทั่วไปและสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ GOLD  

5.1  ข้อมูลทั่วไปของ GOLD 

(ก)  ประวตัิควำมเป็นมำ 
GOLD ก่อตัง้เมื่อปี 2521 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ GOLD เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 29 มีนำคม 2537 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที่ 17 มิถุนำยน 
2537 ต่อมำ ในเดือนตุลำคม 2555  UV ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ให้เข้ำท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดยสมคัรใจ ซึ่งภำยหลงัเสร็จสิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ GOLD โดย
สมคัรใจ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 UV ได้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD โดยถือหุ้น GOLD รวมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 574,369,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.64 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ GOLD 
ณ ขณะนัน้ และ UV ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ GOLD (GOLD-W1) จ ำนวน 235,478,220 
หนว่ย  

ในปี 2556 GOLD ได้จัดตัง้บริษัทย่อยใหม่ ภำยใต้ช่ือ “บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นท์ จ ำกัด” เพื่อเป็น
บริษัทผู้พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัในแนวรำบโครงกำรใหม่ที่จะเกิดขึน้ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้น
ไป โดย GOLD ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

ในปี 2557 GOLD เข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน  จ ำกัด (มหำชน) (“KLAND”) 
จำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND และที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ได้อนุมตัิกำรให้เช่ำช่วงสิทธิ
กำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน สิ่งปลกูสร้ำง งำนระบบ และจ ำหน่ำยไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ของโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี ้จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
GOLD แก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ที่จะจัดตัง้ขึน้ รวมทัง้อนุมตัิกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ดงักลำ่ว เป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั ้ง้หมดของทรัสต์ หรือคิด
เป็นเงินลงทนุไมเ่กิน 3,000 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 22/2558 มีมติอนมุตัิ (1) กำรลดทนุจดทะเบียนของ GOLD จ ำนวน 
1,943,760 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 194,376 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10.00 บำท (2) กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยของ GOLD จ ำนวน 77,227,512 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทนุ
สะสมของ GOLD (3) กำรลดทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วของ GOLD จ ำนวน 8,599,599,765.75 บำท จำก
เดิมทนุจ ำนวน 16,380,190,030 บำท เป็น 7,780,590,264.25 บำท โดยกำรลดมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น จำกเดิม
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท เป็นมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 4.75 บำท เพื่อชดเชยสว่นต ่ำกว่ำมลูค่ำหุ้น และผล
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ขำดทนุสะสมของ GOLD ซึง่ภำยหลงักำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว GOLD จะไมม่ีผลขำดทนุสะสม และจะมีสว่นเกิน
ทุนจำกกำรลดทุน จ ำนวน 4,830,330.75 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรมีมติให้จ่ำยคืนส่วนเกินทุนจำกกำรลดทุน
ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.002948 บำท ทัง้นี ้GOLD ได้ด ำเนินกำร
จดทะเบียนกำรลดทนุดงักลำ่วข้ำงต้นตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 21 สงิหำคม 2558 
และก ำหนดวนัจ่ำยเงินสว่นเกินจำกกำรลดลงทนุดงักลำ่วแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 28 กนัยำยน 2558 
ปัจจุบนั GOLD มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว จ ำนวน 7,780,590,264.25 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 1,638,019,003 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 4.75 บำท และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 

 
(ข) ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

GOLD บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 สว่นหลกั คือ (1) กำร
พฒันำโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยั และ (2) กำรพฒันำโครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชย์ รำยละเอียดดงันี ้
o โครงกำรที่อยู่อำศยั GOLD และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจจัดสรรบ้ำนและที่ดินเพื่อจ ำหน่ำยหลำกหลำย

รูปแบบภำยใต้แบรนด์ตำ่งๆ โดยเป็นกำรพฒันำโครงกำรบ้ำนพกัอำศยัในลกัษณะแนวรำบในรูปแบบของ
บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และทำวน์เฮ้ำส์ ซึ่งในปัจจบุนั GOLD ได้พฒันำโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัแนวรำบ ภำยใต้
แบรนด์ ดงันี ้ 

* 

หมำยเหต ุ* อยูร่ะหวำ่งจ ำหน่ำยเงินลงทนุให้แก่นกัลงทนุที่สนใจ 
ซึง่คำดวำ่จะแล้วเสร็จภำยในปี 2559 
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ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

แบรนด์ ระดับราคา โครงการปัจจุบนั 

บ้ำนเดีย่ว* 
 

15 – 30 ล้ำนบำท โกลเด้น เลเจ้นด์ สำทร – กลัปพฤกษ์ 

บ้ำนเดีย่ว* 

 

7 – 10 ล้ำนบำท o โกลเด้น เพรสทีจ วชัรพล – สขุำภิบำล 5 
o โกลเด้น เพรสทีจ เอกชยั – วงแหวน 

บ้ำนเดีย่ว /  
บ้ำนแฝด*  

3.5 – 7 ล้ำนบำท o โกลเด้น วิลเลจ บำงนำ – ก่ิงแก้ว 
o โกลเด้น วิลเลจ ออ่นนชุ – พฒันำกำร 

บ้ำนเดีย่ว* 
 

3.5 – 7 ล้ำนบำท o โกลเด้น นโีอ ออ่นนชุ – พฒันำกำร 

ทำวน์เฮ้ำส์* 

 

2 – 3 ล้ำนบำท 
 

o โกลเด้น ทำวน์ ออ่นนชุ – พฒันำกำร 
o โกลเด้น ทำวน์ ป่ินเกล้ำ – จรัญสนิทวงศ์ 
o โกลเด้น ทำวน์ วชัรพล – สขุำภิบำล 5

โกลเด้น ทำวน์ รัตนำธิเบศร์ – สถำนี
รถไฟฟำ้บำงพล ู

o โกลเด้น ทำวน์ งำมวงศ์วำน – ประชำช่ืน 
o โกลเด้น ทำวน์ สขุสวสัดิ์ – พทุธบชูำ 
o โกลเด้น ทำวน์ ลำดพร้ำว – เกษตรนวมินทร์ 

บ้ำนเดีย่ว /  
บ้ำนแฝด / 
ทำวน์เฮ้ำส์* 

 
2 – 5 ล้ำนบำท โกลเด้น อเวนิว แจ้งวฒันะ – ติวำนนท์ 

บ้ำนเดีย่ว**  5 – 30 ล้ำนบำท 
 

o เดอะ แกรนด์ พระรำม 2 
o เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชำอทุิศ 
o เดอะ แกรนด์ ป่ินเกล้ำ 
o เดอะ แกรนด์ บำงนำ – วงแหวน 

ทำวน์เฮ้ำส์** 
 

2 – 3 ล้ำนบำท ไทม์ พระรำม 5 

หมำยเหต ุ * โครงกำรของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ำกดั 
 ** โครงกำรของบริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) 
 

o โครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชย์ ปัจจบุนั GOLD มีโครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชย์ ซึง่ประกอบธุรกิจประเภท
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ โรงแรม และอำคำรส ำนกังำน ดงันี ้

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงกำรดิ แอสคอท 
สำทร แบงคอก และ
สกำย วิลลำ่ส์  

 

โครงกำรตัง้อยู่ในเขต CBD (Central Business District) เป็นอำคำรอยู่อำศยัรวมและ
โรงแรม ที่ทนัสมยั สงู 35 ชัน้ จ ำนวน 177 ยูนิต อยู่ใกล้ย่ำนธุรกิจถนนสีลมและสำทร 
และใกล้สถำนีรถไฟฟำ้ช่องนนทรี บริหำรอำคำรโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ำกดั ที่เป็นผู้น ำ
ในกำรบริกำรจดักำรโรงแรมและที่พกัอำศยัชัน้น ำจำกประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพืน้ท่ี
ระหว่ำงชัน้ 21 ถึง 35 เป็นที่ตัง้ของสกำย วิลล่ำส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยที่หรูหรำและ
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสยีง 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงกำรเมย์แฟร์  
แมริออท เอ็กเซคควิ
ทีฟ อพำร์ทเม้นท์ 

เมย์แฟร์ แมริออทถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ที่หรูหรำที่สดุแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพฯ โดยตวัอำคำรสงู 25 ชัน้ซึง่ปัจจบุนัได้รับใบอนญุำตให้ประกอบกิจกำรโรงแรม
ได้ และบริษัทได้ขำยสิทธิกำรเช่ำของอำคำรดงักล่ำวให้แก่กองทุนโกลด์พร็อพเพอร์ตี ้
ฟันด์(บริษัทถือหุ้นอยู่ประมำณ 1 ใน 3) ตวัอำคำรประกอบด้วยห้องพกั จ ำนวน 164 
ห้อง ห้องพกัมีขนำดตัง้แต่ 1-3 ห้องนอน บริหำรโครงกำรโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่น
แนล ซึง่เป็นบริษัทบริหำรงำนด้ำนกำรโรงแรมชัน้น ำของโลก โครงกำรตัง้อยูใ่จกลำงซอย
หลงัสวน ไมไ่กลจำกสถำนีรถไฟฟำ้บีทีเอส และใกล้สวมลมุพินี 

โครงกำรโกลเด้นแลนด์ 
บิวดิง้ 

โครงกำรโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ที่ให้เช่ำทัง้หมดประมำณ 11,000 ตำรำงเมตร ตัว
อำคำรสงู 8  ชัน้และใต้ดิน 1 ชัน้ อำคำรตัง้อยูใ่กล้กบัยำ่นช้อปปิง้ใจกลำงเมืองและโรงแรม
ที่ส ำคญั เช่น Central World เกษรพลำซำ่ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซัน่ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอรำวณั และ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตลั นอกจำกนี ้สำมำรถเดินทำงจำก
สถำนีรถไฟฟำ้ บีทีเอส สถำนีรำชด ำริและสถำนีชิดลม โดยอำคำรได้รับกำรออกแบบมำ
ให้สำมำรถมีควำมยืดหยุน่ในกำรจดัพืน้ท่ี เพื่อตอบรับควำมต้องกำรของผู้ เช่ำอำคำร 

โครงกำร พำนอรำมำ 
กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี 
คลบั 

พำนอรำมำ กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั ตัง้อยู่ที่อ ำเภอสีคิว้ จังหวดันครรำชสีมำ เป็นรี
สอร์ทเพื่อกำรพักผ่อนและอยู่อำศัยท่ำมกลำงทิวทัศน์เชิงเขำอันสวยงำม มีเนือ้ที่
ประมำณ 2,000 ไร่ ประกอบด้วย สนำมกอล์ฟมำตรฐำน 18 หลมุ รำยล้อมด้วยเนินเขำ
สงู และน ำ้ตกตำมธรรมชำต ิท่ีดินจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้ำนเดี่ยว โรงเรียนฝึกหดักอล์ฟ 
สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สวนป่ำ พร้อมด้วยอำคำรสโมสรอนักว้ำงใหญ่ ร้ำนค้ำ ห้องสมัมนำ 
และยงัมีพืน้ท่ีส ำหรับพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต 

โครงกำรสำทร 
สแควร์*   

โครงกำรเป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 39 ชัน้ มีพืน้ที่เช่ำกว่ำ 73,000 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ใน
ยำ่นธุรกิจที่ส ำคญั ซึง่เป็นจดุเช่ือมตอ่ระหวำ่งถนนสำทรและถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดยทำงเช่ือมจำกสถำนีรถไฟฟำ้ช่องนนทรีอำคำรสำทร สแควร์ 
มีรูปแบบสถำปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีพืน้ที่เช่ำในแตล่ะชัน้ที่เป็นพืน้ที่เปิดโลง่
ไมม่ีเสำท ำให้มีควำมยืดหยุน่ในกำรจดัพืน้ท่ีส ำนกังำน 

โครงกำรดบับลวิ 
โฮเต็ล แบงคอก 

โรงแรมดบับลิว โฮเต็ล แบงคอก ตัง้อยู่ข้ำงอำคำรสำทร สแควร์ บนถนนนสำทร เป็น
โรงแรมหรูที่มีห้องพักจ ำนวน 403 ห้อง พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมีควำม
สะดวกสบำยในกำรเดินทำงทัง้ทำงรถยนต์ และรถไฟฟ้ำบีทีเอส โดยโรงแรมได้เร่ิมเปิด
ด ำเนินกำรแล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวำคม 2555 

โครงกำร เอฟ วำย ไอ 
เซ็นเตอร์ (FYI 
Center) 

โครงกำรตัง้อยูต่รงข้ำมศนูย์ประชมุแห่งชำติสริิกิติ์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก่อสร้ำงบนเนือ้ที่ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนนพระรำม 4 ตัดกับถนน
รัชดำภิเษก ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินสถำนีศนูย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยโครงกำรจะ
พฒันำเป็นพืน้ที่ส ำนกังำนและโรงแรม มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณเดือน
มิถนุำยน ปี 2559 

หมำยเหต ุ * สนิทรัพย์ที่จะจ ำหนำ่ยให้แก่ทรัสต์ ที่อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำย
หนว่ยทรัสต์จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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โครงสร้ำงรำยได้ของ GOLD บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ปี 2555-2557 และเดือนมกรำคม – กนัยำยน 2558 มีดงันี ้
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์         
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย         
   -  โครงกำรบ้ำนเดี่ยว 842.00 50.09 622.23 39.04 3,071.94 69.26 4,746.72 83.59 
   -  โครงกำรอำคำรชดุ 3.88 0.23 - - - - - - 
รายได้จากการเช่าและบริการ         
   -  เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และ
โรงแรม 393.15 23.39 412.17 25.86 376.02 8.48 327.55 5.77 
   -  อำคำรส ำนกังำนให้เชำ่ 318.10 18.92 439.65 27.58 532.81 12.01 522.07 9.91 
   -  อื่นๆ 63.51 3.78 69.15 4.34 51.64 1.16 36.86 0.65 
รายได้จากกจิการสนามกอล์ฟ         
   -  โครงกำรพำนอรำมำ กอล์ฟ 

แอนด์ คนัทรี คลบั 22.76 1.35 22.17 1.39 19.43 0.44 12.28 0.22 
รายได้อื่น         
   -  ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ย

สนิทรัพย์ที่จดัประเภทเป็นถือ
ไว้เพื่อขำย - - - - 323.73 7.30 1.24 0.02 

   -  รำยได้จำกเงินลงทนุ 23.38 1.39 14.15 0.89 17.71 0.40 11.99 0.21 
   -  รำยได้จำกคำ่บริหำร
โครงกำร 5.81 0.35 8.25 0.52 - - -  
   -  รำยได้อื่นๆ 8.30 0.50 6.11 0.38 41.89 0.95 19.91 0.35 

รายได้รวม 1,680.89 100.00 1,593.87 100.00 4,435.17 100.00 5,678.62 100.00 

 (ค) คณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรของ GOLD ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยวนัชยั ศำรทลูทตั ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปณต สริิวฒันภกัดี รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี กรรมกำร 
4. นำยโชติพฒัน์ พีชำนนท์ กรรมกำร 
5. นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร 
6. นำยชำยน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยอดุม พวัสกลุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยชินวฒัน์ ชินแสงอร่ำม กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยธนพล ศิริธนชยั กรรมกำรและประธำนอ ำนวยกำร 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ได้แก่ นำยปณต สริิวฒันภกัดี นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร นำยธนพล ศิริ
ธนชยั และนำยโชติพฒัน์ พีชำนนท์โดยกรรมกำรสองในสีค่นลงนำมและประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ  

คณะผู้บริหำรของ GOLD ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยธนพล ศิริธนชยั ประธำนอ ำนวยกำร 
2. นำยสมบรูณ์ วศินชชัวำล รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
3. นำยแสนผิน สขุี กรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยั 
4. นำยก ำพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนพฒันำธุรกิจ 
5. นำยวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม 
6. นำยเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

  
(ง) ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของ GOLD ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น
ลำ่สดุ มีรำยละเอียดดงันี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน)  912,829,675 55.73 
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED* 284,353,695 17.36 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 82,689,523 5.05 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 16,525,800 1.01 
5. กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้ำงพืน้ฐำน 9,541,900 0.58 
6. นำยบญุเกียรต ิ  เอือ้สดุกิจ  8,249,100 0.50 
7. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES  
6,949,400 0.42 

8.  นำยสนิท ดษุฎีโหนด  5,862,900 0.36 
9.  นำยวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกลู  5,501,400 0.34 
10.  นำงสดุใจ  วฒุศิกัดิศ์ิลป์  4,650,000 0.28 

      หมำยเหต ุ* เป็นกองทนุสว่นบคุคล ซึง่ไมม่คีวำมเก่ียวข้องกับกรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ 
UV 

 
(จ) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของ  GOLD ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 – 2557 และงบ
กำรเงินส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ที่ผำ่นกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกบริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2555 – 2557 
และงวด 9 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย.2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 219.05 156.36  147.94 194.35 
เงินลงทนุชัว่ครำว - เงินฝำกประจ ำ 113.99 11.73  9.54 14.50 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 117.92 120.73 92.24 106.23 
ลกูหนีแ้ละเงินทดรองจ่ำยแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 0.75 1.62 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 196.24 - - - 
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำ 656.29 1,883.63 11,399.36 10,755.03 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 80.54  107.51  177.87 217.84 
สนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพือ่ขำย - 50.95 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,384.78 2,332.53 11,826.95 11,287.95 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 6.51 5.58 34.58 16.83 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 371.31 271.35 243.73 239.55 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 174.72 212.78 188.43 
อสงัหำริมทรัพย์พฒันำเพื่อขำย 149.01 154.58 51.78 51.78 
คำ่ควำมนิยม - - 1.63 1.63 
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 6,429.06 6,212.59 5,243.41 6,175.28 
คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ 1,521.52 1,489.24 1,446.15 1,408.02 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 1,691.87 1,787.25 1,828.17 1,959.95 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 48.41 55.13 13.22 11.53 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 27.43 20.54 50.14 51.24 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 66.97 76.03 317.58 192.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,312.09 10,247.01 9,443.17 10,296.56 
รวมสินทรัพย์ 11,696.87 12,579.54 21,270.11 21,584.50 
หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 1.82 865.63 3,647.17 3,216.90 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 39.60 132.37 798.35 1,309.32 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 1,342.94 242.74 2,817.96 2,515.55 
หุ้นกู้ ระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - 249.47 249.99 
คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำทีถ่ึงก ำหนดภำยในหนึง่ปี 29.92 29.92 29.92 29.92 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 1.28 - 73.21 37.83 
เงินรับลว่งหน้ำคำ่ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1.98 25.31 - - 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย.2558 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 475.8 378.55 532.09 620.27 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,893.34 1,674.52 8,148.17 7,979.77 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,971.59 3,022.54 3,539.24 3,636.34 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 262.21 273.42 470.02 481.10 
คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำ 798.89 769.16 738.96 716.52 
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 206.10 204.00 341.36 329.80 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23.94 16.26 37.80 46.51 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะยำว 156.44 206.14 232.07 240.42 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 444.51 526.63 400.17 435.13 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,863.67 5,018.15 5,759.61 5,885.82 
รวมหนีส้ิน 5,757.02 6,692.67 13,907.78 13,865.58 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน 16,382.13 16,382.13 16,382.13 7,780.59 
ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 11,341.48 12,678.71 16,380.19 7,780.59 
สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หุ้น (3,810.72) (4,746.78) (7,337.81) - 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (1,369.65) (1,800.08) (1,449.90) 178.11 
สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุ
เดียวกนั 

- - 29.53 29.53 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 6,161.11 6,131.86 7,622.01 7,988.23 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (221.26) (244.99) (259.67) (269.31) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,939.85 5,886.87 7,362.34 7,718.92 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,696.87 12,579.54 21,270.11 21,584.50 

  

งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ม.ค.-ก.ย.

2558 
รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 845.88 622.23 3,071.94 4,746.72 
รำยได้จำกกำรให้เชำ่และบริกำร 774.77 920.96 960.47 886.48 
รำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ 22.76 22.17 19.43 12.28 
รำยได้คำ่กำรจดักำร 5.81 8.25 - - 
รำยได้จำกกำรลงทนุ 23.37 14.15 17.71 11.99 
รำยได้อื่น 8.30 6.11 365.62* 21.15** 
รวมรายได้ 1,680.89 1,593.87 4,435.17 5,678.62 
ต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ 636.39 483.54 2,147.47 3,333.89 
ต้นทนุกำรให้เชำ่และบริกำร 578.29 621.07 600.39 479.22 
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งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ม.ค.-ก.ย.

2558 
ต้นทนุกิจกำรสนำมกอล์ฟ 11.61 12.50 12.73 8.94 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 73.45 69.72 326.66 499.22 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 686.41 536.79 815.26 709.63 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 286.04 248.81 182.21 213.26 
รวมค่าใช้จ่าย 2,272.19 1,972.43 4,084.72 5,244.15 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (1.74) (68.64) 0.75 25.19 
สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนั 

- - 5.77 - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (593.04) (447.20) 356.97 459.65 
ผลประโยชน์ (คำ่ใช้จำ่ย) ภำษีเงินได้ (27.23) (6.95) (52.36) (98.24) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (620.27) (454.15) 304.61 361.41 

หมำยเหต ุ* ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพื่อขำยจ ำนวน 323.73 ล้ำนบำท 
              ** ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่สนิทรัพย์หลกัในกำรประกอบธุรกิจจ ำนวน 1.24 ล้ำนบำท 
 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ม.ค.-ก.ย.
2558 

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (83.79) (1,026.59)  (2,297.07) 2,073.72 
เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทนุ (190.33) (59.68)  256.10  (1,177.35) 
เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (326.37) 1,023.58  2,032.55  (849.95) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

(600.49) (62.69) (8.42)  46.41 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย.2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.73 1.39 1.45 1.41 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.24 0.17 0.03 0.04 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) (0.05) (0.56) (0.46) 0.34 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 23.23 26.92 25.77 26.75 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 15.50 13.37 13.97 13.46 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื (เทำ่) 0.75 0.38 0.32 0.40 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำ (วนั) 478.33 945.51 1113.37 897.33 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 4.71 5.62 4.61 4.22 
ระยะเวลำกำรช ำระหนีโ้ดยเฉลีย่ (วนั) 76.44 64.02 78.01 85.37 
Cash Cycle (วนั) 417.39 894.86 1046.33 825.42 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย.2558 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 25.38% 28.64% 31.87% 32.30% 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%)    (20.86%)    (10.11%)  3.69%      10.89%  
อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  (33.69%)  (27.01%)  7.67%         6.54%  
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)      (8.70%)      (7.00%)  4.59%         6.35%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)      (4.65%)      (3.55%)  1.86%         3.46%  
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%)    (19.02%)    (10.81%)  32.88%      54.29%  
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่)           0.14            0.13   0.26            0.53  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่)  0.97   1.14   1.90            1.80  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่)       (1.07)      (0.52)  2.92            3.04  
 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
ผลกำรด ำเนินงำนของ GOLD และบริษัทยอ่ย สำมำรถพิจำรณำตำมประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ในปี 2555 GOLD มีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ จ ำนวน 846 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 263 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 45 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรโกลเด้น เฮอริเทจ เฟส 2 และโครงกำรแกรนด์ โมนำ
โค เฟส 1 และในปี 2556 GOLD มีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ จ ำนวน 622 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 224 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรบ้ำนจัดสรรเก่ำ และ GOLD ยังไม่
สำมำรถรับรู้รำยได้จำกกำรขำยในโครงกำรใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ โดยในปี 2557 GOLD มีรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ จ ำนวน 3,072 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 2,450 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 394 เพิ่มขึน้จำก
โครงกำรบ้ำนจดัสรรท่ีพฒันำใหม ่7 โครงกำร เป็น 3 โครงกำรท่ีพฒันำระหวำ่งปี 2556 และ 4 โครงกำรท่ีพฒันำระหวำ่งปี 2557 
เป็นจ ำนวน 1,679 ล้ำนบำท และจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ในโครงกำรบ้ำนจดัสรรของกลุม่บริษัท กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) (“KLAND”)  ที ่GOLD ได้เข้ำไปลงทนุเมื่อวนัที่ 12 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 770 ล้ำนบำท โดยยอด
รำยได้ดงักลำ่วได้รวมรำยได้ของกลุม่ KLAND ตัง้แต่วนัท่ี 21 สิงหำคม 2557 จนถึง 11 ธันวำคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่กิจกำรท่ีอยู่
ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัได้เข้ำซือ้สว่นได้เสยีจนถึงเกณฑ์ที่นบัได้วำ่เข้ำควบคมุกิจกำรเป็นจ ำนวน 598 ล้ำนบำท  

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ จ ำนวน 4,747 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 3,160 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 199 จำกโครงกำรบ้ำนจดัสรรที่อยูร่ะหวำ่งพฒันำและ
เปิดขำยแล้วจ ำนวน 12 โครงกำร เทียบกบังวดเดียวกนัเมื่อปี 2557 ที่มีเพียง 4 โครงกำร จ ำนวน 1,807 ล้ำนบำท และจำกกำร
รับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ในโครงกำรบ้ำนจดัสรรของกลุม่ KLAND เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,353 ล้ำนบำท โดยเป็นกำร
เปรียบเทียบรำยได้ 9 เดือนของปี 2558 เทียบกบัรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 
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รายได้จากการให้เช่าและบริการ  
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปี 2555 ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม ่ท ำให้รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรจำก
เดิม 713 ล้ำนบำท เป็น 775 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2554 เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 304 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 สว่นใหญ่
เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรของโครงกำร อำคำรส ำนกังำนสำทร สแควร์ และในปี 2556 GOLD 
มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรเป็นจ ำนวน 921 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 146 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
19 สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรของโครงกำรอำคำรส ำนกังำนสำทร สแควร์ โดยในปี 
2557 GOLD มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรเป็นจ ำนวน 960 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 40 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 4 โดยสว่นใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้จำกธุรกิจอำคำรส ำนกังำน อนัได้แก่โครงกำรสำทร สแควร์ และโครงกำรโกลเด้น
แลนด์ บิวดิง้ จำกอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีและอตัรำคำ่เช่ำเฉลี่ยที่ดีขึน้กวำ่ปีก่อน ในขณะท่ีรำยได้จำกธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์จำก
โครงกำร เมย์แฟร์ แมริออท และแอสคอท สำทร ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรลดลงของลกูค้ำชำวต่ำงชำติที่เข้ำพกัอำศยั
เนื่องจำกเหตกุำรณ์ควำมไมส่งบทำงกำรเมือง  

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรเป็นจ ำนวน 886 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก
งวดเดียวกนัของปีก่อน 187 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 โดยเพิ่มขึน้จำกธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 135 ล้ำน
บำท โดยสว่นใหญ่มำจำกโครงกำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ที่มีอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีและอตัรำคำ่เช่ำที่ดขีึน้กวำ่ปีก่อน และ
เพิ่มขึน้จำกธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ จ ำนวน 59 ล้ำนบำท 

รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ  
ปี 2555 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟจ ำนวน 23 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 0.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 2 และในช่วงปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟจ ำนวน 
22 ล้ำนบำท 19 ล้ำนบำท และ 12 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัปีก่อนหน้ำ 0.6 ล้ำนบำท 3 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 3 ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 ตำมล ำดบั  

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ ตัง้แตปี่ 2555 – 2557 และงวดหกเดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 มีดงันี ้

 
ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ในปี 2555 GOLD มีต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 636 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
ซึง่ต้นทนุดงักลำ่วรวมกำรกลบัรำยกำรกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์จ ำนวน 12 ล้ำนบำท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 1 ของรำยได้ และในปี 2556 
GOLD มีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 484 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 78 ของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์  
อตัรำสว่นต้นทนุต่อรำยได้เพิ่มขึน้เนื่องจำกมีต้นทนุในกำรปรับปรุงระบบสำธำรณปูโภคของโครงกำรบ้ำนจดัสรรเพิ่มขึน้ โดยปี 
2557 GOLD มีต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 2,147 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ โดยมำจำกโครงกำรใหม่ที่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 34 ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้กบับริษัทอื่นใน

ธุรกิจ 
อัตราก าไรขัน้ต้น 

ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. 

2558 
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 24.8% 22.3% 30.1% 29.8% 
กำรให้เชำ่และบริกำร 25.4% 32.6% 37.5% 45.9% 
กิจกำรสนำมกอล์ฟ 49.0% 43.6% 34.5% 27.2% 
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อุตสำหกรรมที่จะมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นในระดับร้อยละ 32 ถึง ร้อยละ 36 ส ำหรับโครงกำรเก่ำ GOLD ยังทยอยขำยเพื่อปิด
โครงกำร และคำดว่ำจะปิดได้หมดในปี 2558 สว่นต้นทนุขำยของกลุม่ KLAND มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นกำรปรับต้นทนุกำรเข้ำซือ้
กิจกำรของ GOLD จะอยู่ที่ร้อยละ 33 ซึ่งอยู่ในอตัรำก ำไรขัน้ต้นของอุตสำหกรรม แต่ภำยหลงัปรับต้นทุนตำมมูลค่ำเข้ำซือ้
กิจกำร (Purchase Price Allocation “PPA”) อตัรำก ำไรขัน้ต้นจะตกลงเหลอืเพียงร้อยละ 23  

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีต้นทนุกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 3,072 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 2,277 ล้ำนบำท แต่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพียงร้อยละ 30 ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจำกกำรลดรำคำเพื่อ
รักษำสว่นแบง่ตลำดจำกภำวะกำรแขง่ขนัท่ีสงู และกำรชะลอตวัของบ้ำนรำคำ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป  

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุกำรให้เช่ำและบริกำรจ ำนวน 578 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 
โดยอตัรำสว่นต้นทนุต่อรำยได้เพิ่มขึน้จำกปี 2554 ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลจำกต้นทนุของโครงกำรอำคำรส ำนกังำนสำทร สแควร์ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เร่ิมรับรู้ต้นทนุดงักลำ่วโดยเฉพำะค่ำเสื่อมรำคำและคำ่เช่ำที่ดิน ในกลำงเดือนกนัยำยน 2554 เนื่องจำกโครงกำร
ดงักลำ่วได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุจำกกำรให้เช่ำ
และบริกำรจ ำนวน 621 ล้ำนบำท 600 ล้ำนบำท และ 479 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 67 ร้อยละ 63 และร้อยละ 54 
ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรในแต่ละปี โดยอตัรำสว่นต้นทนุท่ีลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกอตัรำกำรให้
เช่ำพืน้ที่โครงกำรสำทร สแควร์ ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ต้นทนุค่ำบริกำรเพิ่มขึน้เฉพำะสว่นของต้นทนุผนัแปรตำมอตัรำสว่นกำรให้
เช่ำ โดยต้นทนุคงที่และคำ่เสือ่มรำคำไมไ่ด้ปรับขึน้มำก  

ต้นทุนจากกิจการสนามกอล์ฟ  
ในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุกิจกำรสนำมกอล์ฟจ ำนวน 12 ล้ำนบำท 13 
ล้ำนบำท 13 ล้ำนบำท และ 9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 ร้อยละ  66 และร้อยละ 73 ของรำยได้จำก
กิจกำรสนำมกอล์ฟในแต่ละปี ซึ่งต้นทุนสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง มีสำเหตุจำกกำรปรับค่ำแรง ต้นทุนค่ำบ ำรุงรักษำ ต้นทุนค่ำ
สำธำรณปูโภคที่สงูขึน้ ในขณะที่ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้มำชดเชยได้ เป็นเหตผุลให้บริษัทฯ จะไม่รวมธุรกิจดงักลำ่วอยูใ่นแผน
ด ำเนินธุรกิจหลกั และจะจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ดงักลำ่วออกไป 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ในปี 2555 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 73 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2554 จ ำนวน 12 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 
ซึ่งสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยของโครงกำร อำคำรส ำนกังำน สำทร สแควร์ ที่ใช้จ่ำยเป็นคำ่นำยหน้ำ
ของกำรจดัหำผู้ เช่ำรำยใหม ่และในปี 2556 GOLD มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 70 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 4 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 5 ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยของโครงกำร อำคำรส ำนกังำน สำทร สแควร์ ที่จดัหำพนกังำน
ของบริษัท ท ำหน้ำที่แทน และลดค่ำนำยหน้ำในกำรจัดหำผู้ เช่ำรำยใหม่ และส ำหรับปี 2557 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
จ ำนวน 327 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 257 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 369 เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดเพื่อกำร
เปิดขำยโครงกำรใหม่ 7 โครงกำร และค่ำใช้จ่ำยของกลุ่ม KLAND  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยระหว่ำงปี โดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ ใช้ไปเป็นจ ำนวน 88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดจองซือ้บ้ำนใหม่ ค่ำใช้จ่ำย
ส่งเสริมกำรขำยใช้ไปจ ำนวน 74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรำยได้จำกกำรขำย ในส่วนของภำษีธุรกิจเฉพำะและ
คำ่ธรรมเนยีมในกำรโอนบ้ำนและที่ดิน เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน 
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ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 499 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปี
ก่อน 319 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน  สว่นใหญ่เพิ่มขึน้ในสว่นภำษีธุรกิจเฉพำะ
และค่ำธรรมเนียมในกำรโอนบ้ำนและที่ดิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อกำรเปิดโครงกำรใหม ่และคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรส่งเสริมกำรขำยในระหว่ำงไตรมำส และจำกกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของกลุ่ม  KLAND  ที่เพิ่มขึน้ส ำหรับงวด 9 
เดือนของปี 2558 จ ำนวน 119 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 21 สิงหำคม 2557 จนถึงวนัที่ 
30 กนัยำยน 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2555 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 686 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2554 จ ำนวน 266 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 
สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของประมำณกำรหนีส้นิจำกคดีควำมจ ำนวน 165 ล้ำนบำท คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่สนิทรัพย์จ ำนวน 
46 ล้ำนบำท ภำษีโรงเรือนจ ำนวน 14 ล้ำนบำท จำกกำรให้เช่ำในอำคำรสำทรสแควร์ที่เพิ่มขึน้ และภำษีธุรกิจเฉพำะเป็นจ ำนวน 
9 ล้ำนบำท เนื่องจำกโอนบ้ำนและที่ดินมำกขึน้ โดยในปี 2556 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 537 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 
2555 จ ำนวน 150 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีควำมจ ำนวน 
101 ล้ำนบำท ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ จ ำนวน 40 ล้ำนบำท ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงจ ำนวน 34 ล้ำนบำท 
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรลดลง จำกกำรเลกิใช้บริกำรบริษัทนำยหน้ำในกำรหำผู้ เช่ำอำคำร จ ำนวน 14 ล้ำนบำท และคำ่บริกำร
ดแูลสำธำรณปูโภคสว่นกลำงของหมู่บ้ำนจดัสรรที่ทยอยสง่มอบให้นิติบคุคลหมู่บ้ำนจดัสรรดแูลที่บนัทึกเป็นค่ำซอ่มแซมดแูล
รักษำลดลงจ ำนวน 17 ล้ำนบำท แตม่ีกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูในสว่นเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง
จ ำนวน 96 ล้ำนบำท และส ำหรับปี 2557 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 815 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 278 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 52 สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยพนกังำนจ ำนวน 174 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้ทัง้จำก
พนกังำนกลุม่ KLAND  และกำรเพิ่มขึน้ของพนกังำนเพื่อรองรับกำรขยำยโครงกำรเพิ่มเติมของ GOLD รวมถึง GOLD มีกำรตัง้
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน และมีแผนท่ีจะจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 154 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีค่ำใช้จ่ำย
ประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้ญู และสงสยัจะสญูลดลง 93 ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 710 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 328 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 176 ส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและจัดกำรส่วนกลำงที่เพิ่มตำม
จ ำนวนโครงกำรท่ีเพิ่มขึน้ มีกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 41 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 และกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรของ KLAND ที่เพิ่มขึน้ จ ำนวน 135 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัที่ 21 สงิหำคม 2557 
จนถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 

ต้นทุนทางการเงนิ  
ในปี 2555 GOLD มีต้นทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 286 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2554 จ ำนวน 113 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน  รวมทัง้เป็นผลจำกกำรที่  GOLD รับรู้ดอกเบีย้จ่ำยของโครงกำร สำทร สแควร์ เป็น
คำ่ใช้จ่ำย  ขณะที่ปีก่อนหน้ำ GOLD บนัทกึดอกเบีย้จ่ำยเป็นต้นทนุโครงกำรจนถึงกลำงเดอืนกนัยำยน 2554 เนื่องจำกโครงกำร
ดงักลำ่วได้ก่อสร้ำงแล้ว และส ำหรับปี 2556-2557 GOLD มีต้นทนุทำงกำรเงิน 249 ล้ำนบำท และ 182 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ลดลง 37 ล้ำนบำท และ 67 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก GOLD เจรจำขอลดดอกเบีย้จำกสถำบนักำรเงินเดิม เปลี่ยน
สถำบนักำรเงินผู้ ให้เงินกู้ ไปยงัผู้ ให้กู้ที่ให้อตัรำดอกเบีย้ต ่ำกวำ่ และสว่นของเงินกู้ยืมใหมก็่สำมำรถบนัทึกเข้ำเป็นสว่นหนึง่ของ
ต้นทุนพฒันำโครงกำรได้ โดยดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกเป็นต้นทุนโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ และมีกำรจ่ำยคืน
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สถำบนักำรเงินตำมกำรโอนกรรมสทิธิที่ดินและบ้ำนให้ลกูค้ำนอกจำกนี ้เงินทนุท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้น
ตำมใบแสดงสทิธิในระหวำ่งปี 2557 จ ำนวน 1,110 ล้ำนบำท ท ำให้ประหยดัดอกเบีย้จ่ำย 

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีต้นทนุทำงกำรเงิน 213 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน 
83 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 เป็นผลมำจำกต้นทนุกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อน ำมำซือ้กิจกำรกลุม่ KLAND เมื่อ
ปลำยปี 2557 GOLD เปลีย่นแผนท่ีจะจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ดงักลำ่วในรำวไตรมำส 3 ปี 2558 เป็นปี 2559 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ปี 2555-2557 และงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2558  บริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิหลงัปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่
จ ำนวน 620 ล้ำนบำท (ตำมรำยงำนเดิม 667 ล้ำนบำท) ขำดทุนสทุธิ 454 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิ 305 ล้ำนบำท และก ำไรสทุธิ 
361 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้ในแต่ละปี เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัทที่
ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดไว้ได้ส ำเร็จตำมเปำ้หมำย ซึ่งเกิดจำก กำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
กลุม่เป้ำหมำยทำงกำรตลำด กำรบริหำรต้นทนุและรำยจ่ำยในกำรขำยและบริกำรที่มีประสิทธิภำพทัง้ในเชิงคณุภำพและเชิง
ปริมำณ รวมถึงกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและก ำลงัคนที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์รวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 GOLD มีสนิทรัพย์รวม 12,580 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เป็นจ ำนวน 883 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำ จ ำนวน 1,227 ล้ำนบำทโดย GOLD ได้ลงทนุซือ้ที่ดินเพิ่ม
ใหม่จ ำนวน 5 โครงกำร สว่นสินทรัพย์หลกั อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ สิทธิกำรเช่ำ สินทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพื่อขำย 
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ มีจ ำนวน 7,808 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกปีก่อน 191  ล้ำน
บำท สำเหตหุลกัจำกกำรตดัคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงจ ำนวน 100 ล้ำนบำท จำกกำร
รับรู้สว่นแบง่ขำดทนุของบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 GOLD มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 21,270 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2556 เป็นจ ำนวน 8,690 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกสว่นของ GOLD 2,807 ล้ำนบำท และสว่นของ KLAND  จ ำนวน 5,883 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 
11,827 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 56 ของสนิทรัพย์รวม ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีจ ำนวน 9,443 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
44 ของสนิทรัพย์รวม สำเหตขุองกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์คือกำรเพิ่มขึน้ของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่งกำรพฒันำจ ำนวน 
9,515 ล้ำนบำท จำกกำรจัดซือ้ที่ดินในโครงกำรเพิ่มขึน้ในระหว่ำงงวด ต้นทุนค่ำพฒันำโครงกำร และค่ำก่อสร้ำงบ้ำนตำมที่
ลกูค้ำได้จองซือ้แล้ว กำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 242 ล้ำนบำท จำกเงินจ่ำยลว่งหน้ำแก่ผู้ รับเหมำหลกัในโครงกำร
เอฟวำยไอเซ็นเตอร์ จ ำนวน 214 ล้ำนบำท และกำรลดลงของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 979 ล้ำนบำท จำกกำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิท่ีไมไ่ด้มีไว้ในกำรประกอบกิจกำรหลกั จ ำนวน 757 ล้ำนบำท และกำรโอนย้ำยไปเป็นโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหวำ่ง
พฒันำ 619 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีกำรพฒันำสว่นอำคำรส ำนกังำนโครงกำรเอฟวำยไอเซ็นเตอร์ จ ำนวน 141 ล้ำนบำท 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีสินทรัพย์รวม 21,585 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกเมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 315 
ล้ำนบำท โดยมีสำเหตมุำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงแรมในโครงกำรเอฟวำยไอเซ็นเตอร์  จ ำนวน 
1,300 ล้ำนบำท และจำกกำรลดลงของโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ จ ำนวน 672 ล้ำนบำทจำกกำรรับรู้ต้นทนุกำร
ขำยบ้ำนจดัสรรของ GOLD มำกกว่ำค่ำซือ้ที่ดินใหม่ ค่ำพฒันำโครงกำร และค่ำก่อสร้ำงบ้ำนที่เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด  และลดลง
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จำกกำรที่บริษัทย่อยได้รับภำษีหกั ณ ที่จ่ำยที่ขอคืนจำกกรมสรรพำกร จ ำนวน 22.36 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเงินจ่ำย
ลว่งหน้ำคำ่ก่อสร้ำงโครงกำรเอฟวำยไอเซ็นเตอร์  จ ำนวน 90.35 ล้ำนบำท 

หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 GOLD มีหนีส้นิรวม 6,693 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เป็นจ ำนวน 936 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 16 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,051 ล้ำนบำท เพื่อใช้สนบัสนุนกำรพฒันำ
โครงกำรบ้ำนจดัสรร  ในขณะท่ีเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปีลดลง จ ำนวน 1,100 ล้ำนบำท  โดย GOLD ใช้
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 865 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยช ำระ โดยให้สอดคล้องกบัแผนกำรรับเงินจำกกำรใช้สทิธิซือ้
หุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะครบก ำหนดวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และแผนกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัในปี 
2557 ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน GOLD จะต้องเจรจำหำแหลง่เงินกู้ ระยะยำว เพื่อจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะสัน้นี ้
ตอ่ไป และเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ 93 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ของงำนพฒันำโครงกำรบ้ำนและคำ่ก่อสร้ำงบ้ำน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 GOLD มีหนีส้ินรวม 13,916 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 7,223 ล้ำนบำท โดยหนีส้ิน
รวมสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งปี โดยเป็นเงินกู้ ระยะสัน้ส ำหรับจ่ำยซือ้เงินลงทนุ  KLAND 
จ ำนวน 2,690 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยำวของ GOLD จ ำนวน 1,099 ล้ำนบำท และของกลุม่ KLAND จ ำนวน 
1,993 ล้ำนบำท รวมถึงหุ้นกู้ที่จะครบก ำหนดใน 1 ปี จ ำนวน 249 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้GOLD มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ 112 ล้ำน
บำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ของงำนพฒันำโครงกำรบ้ำน เจ้ำหนีก้ำรค้ำกลุม่ KLAND  113 ล้ำนบำท และหนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี
จำกกำรปรับเพิ่มมลูคำ่ของสนิทรัพย์ KLAND 141 ล้ำนบำท  
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีหนีส้ินรวม 13,866 ล้ำนบำท ลดลงจำกเมื่อวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เป็นจ ำนวน 42 ล้ำน
บำท โดยสว่นใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 GOLD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของ GOLD จ ำนวน 6,132 ล้ำนบำท ลดลงสทุธิจำกปีก่อน เป็นจ ำนวน 29 
ล้ำนบำท อนัเป็นผลจำกกำรขำดทนุที่เกิดขึน้ในปีนีจ้ ำนวน 430 ล้ำนบำท และ GOLD ได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นจำกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 401 ล้ำนบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 GOLD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของ GOLD จ ำนวน 7,595 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 1,464 
ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุใหม่จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ GOLD (GOLD-W1) 
เป็นจ ำนวนเงิน 1,110 ล้ำนบำท โดย GOLD บนัทึกรำยกำรทนุช ำระแล้วจ ำนวน 3,701 ล้ำนบำท และบนัทึกสว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่
หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,591 ล้ำนบำท โดยมีผลก ำไรที่เกิดขึน้ส ำหรับปี 2557 305 ล้ำนบำทและส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัจ ำนวน 30 ล้ำนบำท จำกกำรซือ้สว่นได้เสยีของกลุม่ KLAND    

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 7,719 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกเมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 
2557 เป็นจ ำนวน 357 ล้ำนบำท อนัเป็นผลจำกก ำไรที่เกิดขึน้ส ำหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 นี ้หกัด้วยสว่นของสว่นได้เสยีที่
ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ และเงินลดทนุท่ีคืนแก่ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 

59 
 

สภาพคล่อง  
ปี 2555 GOLD มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 84 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำ GOLD จะสำมำรถโอนบ้ำนได้มำกขึน้
กว่ำปีก่อน แต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนรวมยงัคงมีสดัสว่นที่สงู ด้ำนเงินสดรับจำกธุรกิจให้เช่ำจำกโครงกำรสำทร สแควร์ ยงั
เป็นช่วงเร่ิมต้น  คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรตลำดในกำรได้ผู้ เช่ำยงัคงสงูเช่นเดยีวกนั  รวมถึงกำรจ่ำยเงินเพื่อยตุคิดีควำม ด้ำนกระแสเงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจ ำนวน 190 ล้ำนบำท เนื่องจำกยงัคงมีกำรลงทนุต่อเนื่องในโครงกำรเอฟวำยไอเซ็นเตอร์ ส ำหรับ
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน มีจ ำนวน 326 ล้ำนบำท สว่นมำกเป็นกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้  

ปี 2556 GOLD มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1,027 ล้ำนบำท เนื่องจำก GOLD มีกำรลงทนุเพิ่มในโครงกำร
บ้ำนจดัสรรใหม่จ ำนวน 5 โครงกำร ด้ำนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ ำนวน 60 ล้ำนบำท เนื่องจำก GOLD ยงัคงมี
กำรลงทนุในอปุกรณ์ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงแบบบ้ำนใหม ่กำรปรับปรุงอำคำรให้เช่ำในอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และลงทนุ
เพ่ิมในลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ส ำหรับกระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมจดัหำเงิน มีจ ำนวน 1,024 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นกำรกู้ยืม
เงินเพิ่มขึน้ 815 ล้ำนบำท และได้รับเงินจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 424 ล้ำนบำท ทัง้นีม้ีกำรจ่ำย
ช ำระดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียมเป็นจ ำนวน 227 ล้ำนบำท 

ปี 2557 GOLD มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,297 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ในโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำจ ำนวน 2,882 ล้ำนบำท ในส่วนของกระแสเงินสดได้มำจำกในกิจกรรมลงทุน มีจ ำนวน 256 
ล้ำนบำท โดยเป็นเงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ประเภทถือไว้เพื่อขำย จ ำนวน 1,132 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีกำรซือ้ที่ดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ และอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุเป็นจ ำนวน 846 ล้ำนบำท ส ำหรับกระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมจดัหำเงินมี
จ ำนวน 2,033 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เกิดจำกกำรกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินสทุธิ 2,642 ล้ำนบำท กำรกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินสทุธิ 1,999 ล้ำนบำท และจำกเงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบแสดงสิทธ์ิจ ำนวน 1,085 ล้ำนบำท 
รวมถึงเงินสดจ่ำยสทุธิจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 1,922 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่สว่นได้เสีย
ที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 720 ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีกระแสเงินสดได้รับจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,074 ล้ำนบำท โดย
สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจำกโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 638 ล้ำนบำท ในสว่นของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุมีจ ำนวน 1,177 ล้ำนบำท เป็นสว่นของกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ และอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 1,341 
ล้ำนบำท ส ำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 850 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงินสทุธิจ ำนวน 2,940 ล้ำนบำท และต้นทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 214 ล้ำนบำท 

6.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนส ำหรับหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ GOLD ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ FPHT จ ำนวน 685,700,997 
หุ้น ในรำคำเสนอขำยเท่ำกบั 7.25  บำทต่อหุ้นนัน้ มีมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 4,971,332,228.25 บำท โดย FPHT จะช ำระเงินคำ่
หุ้นทัง้จ ำนวนเป็นเงินโอน หรือแคชเชียร์เช็คให้แก่ GOLD ในวนัจองซือ้และช ำระเงินคำ่หุ้นท่ี GOLD จะก ำหนดขึน้ตอ่ไป ซึง่
กรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD อนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวและเร่ืองที่เก่ียวข้อง GOLD คำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรเพื่อให้ FPHT จองซือ้และช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแก่ GOLD รวมทัง้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ซึ่ง
เสนอขำยให้แก่ FPHT เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 เดือน ภำยหลงัได้รับอนุมตัิ
จำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD 
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ทัง้นี ้รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ในรำคำหุ้นละ 7.25 บำท เป็นรำคำที่เกิดจำกกำรเจรจำระหวำ่ง GOLD 
กับ FPHT โดย  GOLD อ้ำงอิงจำกผลกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value 
Approach) และวิธีมูลค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จำกกำรจัดท ำของฝ่ำย
บริหำรของ GOLD รวมถึงพิจำรณำรำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นในช่วง 30 วนัท ำกำร ก่อนวนัที่คณะกรรมกำร
บริษัทของ GOLD จะมีมติอนมุตัิเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ซึง่เทำ่กบั 6.87 บำทตอ่หุ้น 

อนึ่ง รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่ FPHT ในครัง้นี ้สงูกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น ที่ 4.75 บำทต่อหุ้น 
และมูลค่ำตำมบัญชี อีกทัง้เป็นรำคำที่สูงกว่ำรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 15 วันท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 รำคำซือ้ขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 15 วันท ำกำร ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะ 

กรรมกำรบริษัทของ GOLD ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุำคม 2558 - วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2558 
7.03 บำทตอ่หุ้น 

 มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 4.88 บำทตอ่หุ้น 
 รำคำหุ้นจำกผลกำรจดัท ำของฝ่ำยบริหำรของ GOLD (ภำยหลงัจำกหกัเงินปันผลจ่ำย

0.05 บำทตอ่หุ้น) ด้วยวิธีดงันี ้
o วิธีปรับปรุงมลูคำ่ตำมบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  
o วิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 
 

6.75 
7.21 

 
 
บำทตอ่หุ้น 
บำทตอ่หุ้น 

 รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 7.25 บำทตอ่หุ้น 

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
FPHT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ำกดั และเป็นผู้ขอผอ่นผนักำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD นัน้ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ GOLD เนื่องจำกกรรมกำรและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FCL มีควำมสมัพนัธ์เป็น
ญำติสนิทกับกรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ GOLD นอกจำกนี ้กรรมกำรของ FCL ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรในบริษัทฯ และ GOLD รวมทัง้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD ทัง้นี ้รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง FCL 
กบับริษัทฯ ปรำกฏในข้อ 2 ของเอกสำรฉบบันี ้

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงในการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง 
ปัจจบุนั FCL ซึง่เป็นบริษัทแมข่อง FPHT ไมม่ีกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และ GOLD แตอ่ยำ่งใด อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ และ FCL 
มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยปณต สิริวัฒนภักดี และนำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ขณะที่ GOLD และ FCL มี
กรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยปณต สิริวัฒนภักดี นำยโชติพัฒน์  พีชำนนท์ และนำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่ง
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว มิได้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในกำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำร
ดงักลำ่วและเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

กรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ GOLD อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวและเ ร่ืองที่ เ ก่ียวข้อง และ 
GOLD ได้ด ำเนินกำรเสนอขำยและรับช ำระเงินค่ำหุ้น รวมทัง้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขำยให้แก่ FPHT  
ดงักลำ่วเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสง่ผลให้ FPHT  เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD ใน
สดัสว่นร้อยละ 29.51  ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (ภำยหลงักำรเพิ่มทนุ)  โดย FCL ไม่มีนโยบำยที่
จะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ  และแผนกำรบริหำรกิจกำรของ GOLD อย่ำงมีนยัส ำคญั รวมถึงไม่มี
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นโยบำยที่จะเปลีย่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และไมม่ีแผนในกำรเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจกำรจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยหลงักำรได้มำซึ่งหลกัทรัพย์ และภำยหลงักำรเพิ่มทนุผู้ ถือหุ้นใหญ่ 2 
อนัดบัแรก ซึ่งได้แก่ UV และ FPHT จะถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 68.79 ซึ่งผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ยงัคงสำมำรถลงคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดลุในบำงเร่ืองที่ข้อกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของ GOLD ก ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำร กำรขำยหรือโอนกิจกำร ควบรวม
กิจกำร กำรเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น และเมื่อนบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำย
ย่อย (ถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 5) ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (ภำยหลงักำรเพิ่มทุน) จะมีสดัส่วน
รวมกนัประมำณร้อยละ 15.81 (ไมร่วมสว่นของ WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED ที่ถือหุ้นผำ่นไทยเอ็นวีดีอำร์อีก
บำงสว่น) ซึ่งยงัคงเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง กำรด ำรงสถำนะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2544 ที่ก ำหนดให้ไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 15 ของทนุช ำระแล้ว 
 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของ GOLD เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากดั 

ผู้ถอืหุ้น 
ก่อนการจดัสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน* 

หลังการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 912,829,675 55.73 912,829,675 39.28  
Frasers Property Holdings (Thailand) Co.,Ltd - -  685,700,997  29.51  
WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED** 284,353,695 17.36 284,353,695  12.24  
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 82,689,523 5.05 82,689,523  3.56  
กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 16,525,800 1.01 16,525,800  0.71  
กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้ำงพืน้ฐำน 9,541,900 0.58 9,541,900  0.41  
นำยบญุเกียรต ิ  เอือ้สดุกิจ  8,249,100 0.50     8,249,100  0.35  
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING 
MARKETS SMALL CAP SERIES  

6,949,400 0.42 6,949,400 
 

 0.30  

 นำยสนิท ดษุฎีโหนด      5,862,900  0.36     5,862,900   0.25  
 นำยวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกลู      5,501,400  0.34     5,501,400   0.24  
 นำงสดุใจ  วฒุศิกัดิศ์ิลป์      4,650,000  0.28     4,650,000   0.20  
หมำยเหต ุ* ข้อมลูกำรถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 

         ** เป็นกองทนุสว่นบคุคล ซึง่ไมม่คีวำมเก่ียวข้องกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ UV  

ทัง้นี ้ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ
ในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้ก ำหนดว่ำในกรณีที่รำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ำกดัใน
ครัง้นี ้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด ก่อนที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
GOLD ต้องก ำหนดไม่ให้ FPHT ในฐำนะนักลงทุนน ำหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยดังกล่ำว ออกขำยภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุ้นในสว่นเพิ่มทนุดงักลำ่วท ำ
กำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นกัลงทุนสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสัง่ข้ำมขำยได้ใน
จ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ำมขำย 
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9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง  
นำยปณต สิริวฒันภกัดี นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนำยธนพล ศิริธนชยั ซึ่งเป็นกรรมกำรท่ีมี
สว่นได้เสยีในกำรเข้ำท ำรำยกำร มิได้เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 

10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
บริษัทฯ และ GOLD จะท ำรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้นภำยใต้เง่ือนไขส ำคญั คือ บริษัทฯ และ GOLD ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD เพื่ออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วและเร่ืองที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่ (1) กำรเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของ GOLD (2) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั และ (3) กำร
ผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร (Whitewash) ทัง้นี ้หำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD 
ไมอ่นมุตัิกำรผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว FPHT ไมป่ระสงค์จะลงทนุในหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD  

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ และ GOLD มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ GOLD และบริษัทฯ เนื่องจำกกำรระดมทนุโดยกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และมี
ศักยภำพด้ำนเงินทุนนัน้ ท ำให้ GOLD ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจของ FPHT ใน 
GOLD เนื่องจำก FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำระดบัภูมิภำคเอเชีย ท่ีมี
ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจรในเมือง
ศนูย์กลำงเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว และชุมชนที่ส ำคญัในหลำยทวีปทัว่โลก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรด ำเนินธุรกิจประเภท
ศนูย์กำรค้ำ โรงแรม และโครงกำรท่ีมีกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed -  Use) ที ่GOLD มีแผนจะด ำเนินกำร นอกจำกนี ้
GOLD ยงัสำมำรถระดมทนุได้ในระยะเวลำอนัสัน้และได้รับจ ำนวนเงินทนุตำมจ ำนวนที่ต้องกำร เมื่อเปรียบเทียบกบักำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนทัว่ไป ซึ่งมีขัน้ตอนและใช้ระยะยำวนำนกวำ่ รวมถึงมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
มำกกวำ่  อีกทัง้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนทัว่ไป หรือกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ  
GOLD นัน้ มีควำมไม่แน่นอนว่ำ GOLD อำจไม่สำมำรถระดมทนุจำกประชำชนทัว่ไป หรือได้รับกำรสนบัสนนุจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจำกผู้ ถือหุ้นเดิมได้เต็มจ ำนวนและ/หรือภำยในระยะเวลำตำมแผนงำนที่ GOLD ก ำหนดไว้  ซึ่งจะส่งผล
กระทบตอ่แผนกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ GOLD อีกทัง้ยงัไมก่ระทบตอ่สถำนะกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจของ 
UV ซึง่มีโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำที่ต้องกำรใช้เงินทนุอยูแ่ล้วในปัจจบุนั  

ทัง้นี ้กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ GOLD ให้แก่ FPHT ซึ่งจะท ำให้ GOLD ได้รับเงินจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 4,971,332,228.25 บำท ยงัช่วยให้ GOLD มีแหลง่เงินทนุเพื่อน ำไปใช้ส ำหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน
และเงินลงทนุในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ตำ่งๆ ของ GOLD ทัง้โครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรในปัจจบุนัและโครงกำรใน
อนำคต สง่ผลให้ GOLD และบริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องที่มัน่คงเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้มำกขึน้ในอนำคต  ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกำสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน GOLD หำก GOLD มี
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประกอบธุรกิจดีขึน้ในอนำคต  

ส ำหรับรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ FPHT ที่ 7.25 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำที่เกิดจำกกำรเจรจำระหว่ำง 
GOLD และ FPHT นัน้ คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นวำ่เป็นรำคำที่เหมำะสม เนื่องจำก GOLD ได้น ำมลูคำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำร
ประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรของ GOLD มำร่วมพิจำรณำในกำรเจรจำเพื่อก ำหนดรำคำหุ้นในกำรเข้ำท ำรำยกำรกบั FPHT 
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ด้วยแล้ว อีกทัง้ ยงัเป็นรำคำที่สงูกวำ่มลูคำ่ทำงบญัชีตอ่หุ้นของ GOLD ที่แสดงในงบกำรเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 
ซึง่มีมลูคำ่ 4.88 บำทตอ่หุ้น และเป็นรำคำที่สงูกวำ่รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนั ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD ซึ่งเท่ำกับ 7.03 บำทต่อหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD เห็นว่ำเงินที่ GOLD 
ได้รับจำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีควำมเพียงพอต่อกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนในสดัสว่นท่ีเป็นเงินลงทุนของ GOLD 
(นอกเหนือไปจำกเงินที่บริษัทท่ีจะจดัตัง้ใหมจ่ะกู้ยืมเพื่อกำรลงทนุในโครงกำร) ซึง่หำกได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
GOLD และ UV รวมถึงได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรประสำนงำนของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั GOLD  คำดว่ำจะลงทนุ
ได้ในประมำณไตรมำส 2 ของปี 2559 และเงินที่ได้รับยงัเพียงพอที่จะน ำไปใช้ในโครงกำรพฒันำที่อยู่อำศยัแนวรำบเพื่อขำย 
และโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์ของ GOLD ซึง่เป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ GOLD 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  
ไม่มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท 

13. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

13.1 สาเหตุที่  GOLD ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่ วไป 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด 
GOLD พิจำรณำที่จะจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ให้แก่ FPHT โดยไมเ่สนอขำยหุ้นเพิ่มทนุโดยให้สิทธิ
ผู้ ถือหุ้ นเดิม หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป เนื่องจำกพิจำรณำว่ำ  FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มี
ประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำและบริหำรจดักำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลำย
ทวีปทั่วโลก รวมถึงมีควำมพร้อมด้ำนเงินทุน ท ำให้  GOLD จะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำถือหุ้นเพื่อร่วมเป็น
พนัธมิตรทำงธุรกิจในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มีรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed - Use) และกำร
ระดมทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีศกัยภำพด้ำนเงินทุนโดยตรงนัน้ ท ำให้  GOLD 
สำมำรถระดมทนุได้ในระยะเวลำอนัสัน้และได้รับจ ำนวนเงินทนุตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร เมื่อเปรียบเทียบกบักำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและใช้ระยะยำวนำนกวำ่ รวมถึงมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
มำกกว่ำ  อีกทัง้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนทัว่ไป หรือกำรเสนอขำยหุ้ นสำมญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของ GOLD นัน้ มีควำมไม่แน่นอนว่ำ GOLD อำจไม่สำมำรถระดมทุนจำกประชำชนทั่วไป หรือได้รับกำร
สนบัสนนุจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิมได้เต็มจ ำนวนและ/หรือภำยในระยะเวลำตำมแผนงำนท่ี GOLD 
ก ำหนดไว้  ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ GOLD  อีกทัง้ยงัไม่กระทบต่อสถำนะ
กำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจของ UV ซึง่มีโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำที่ต้องกำรใช้เงินทนุอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

 13.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 
FPHT ซึ่งได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจ และ/หรือธุรกิจหลกัของ GOLD อยำ่งมีนยัส ำคญัภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ  
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัดของ GOLD 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ำกดั มีดงันี  ้
o ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) 

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 
โดยที ่ Qo = จ ำนวนหุ้นช ำระแล้วที่มีอยูเ่ดิม ซึง่เทำ่กบั 1,638,019,003 หุ้น 
 Qe = จ ำนวนหุ้นใหมท่ีเ่พิ่มขึน้จำกกำรเสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั ซึง่เทำ่กบั 

685,700,997 หุ้น 
ดงันัน้ กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น 
(Control Dilution) 

= 
= 

685,700,997  / (1,638,019,003 + 685,700,997) 
29.51% 

ภำยหลงักำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั FPHT จะถือหุ้นของ GOLD จ ำนวน 685,700,997 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 29.51 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ GOLD ซึ่งท ำให้สิทธิ
กำรออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งก ำไร (Earning Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 29.51
อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร เป็นเพียงผลกระทบจำกกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ทัง้นี ้
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน และมีกำรประสำนประโยชน์ระหว่ำง GOLD และ FCL โดย FCL จะส่งผู้ บริหำรหรือ
พนกังำนที่มีประสบกำรณ์มำเข้ำร่วมประชุม หำรือและแบ่งปันประสบกำรณ์ในฐำนะฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ  
รวมถึงได้รับเงินเพิ่มทนุในกำรขยำยกิจกำรแล้ว GOLD คำดว่ำ GOLD จะมีกำรเติบโตของรำยได้ที่สงูขึน้ รวมถึง
จะลดสดัสว่นในกำรพึง่พิงรำยได้จำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัแนวรำบเพื่อขำย (ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ 
ณ 30 กนัยำยน 2558 GOLD มีรำยได้นีใ้นสดัสว่นร้อยละ 83.59 ของรำยได้รวม) และเพิ่มสดัสว่นรำยได้จำกค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรในโครงกำรประเภทพำณิชยกรรมที่ค่อนข้ำงมีควำมสม ่ำเสมอ จำกกำรน ำเงินไปลงทนุเพื่อให้
โครงกำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์เสร็จสมบูรณ์ และลงทุนในโครงกำรสำมย่ำน โดยทัง้สองโครงกำรมีอัตรำ
ผลตอบแทน (IRR) ประมำณร้อยละ 10-12 อีกทัง้ GOLD จะสำมำรถน ำเงินไปลงทนุในโครงกำรแนวรำบเพิ่มเติม 
ซึง่โครงกำรแนวรำบจะมีอตัรำผลตอบแทน (IRR) ประมำณร้อยละ 20 

o ผลกระทบตอ่รำคำหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 
Price Dilution = (Po - PE) / Po 
โดยที ่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 
 Po = รำคำตลำด (รำคำถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นของ GOLD ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 

15 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2558) ซึง่
เทำ่กบั 7.03 บำทตอ่หุ้น 

 Pe = รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ซึง่เทำ่กบั 7.25  บำทตอ่หุ้น 
 Qo = จ ำนวนหุ้นช ำระแล้วที่มีอยูเ่ดิม ซึง่เทำ่กบั 1,638,019,003 หุ้น 
 Qe = จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกัด  ซึ่งเท่ำกบั 685,700,997  

หุ้น 
ดงันัน้ PE = 7.09  
กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) = (7.03 -7.09) / 7.03  =  -0.92%  
เนื่องจำกรำคำเสนอขำยที่ 7.25 บำทต่อหุ้น สงูกว่ำรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นของ GOLD  ในตลำด
หลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2558 ที่ 7.03 บำท
ตอ่หุ้น ดงันัน้ จึงไมม่ีผลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 
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13.3 เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดกบันักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิ

ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้ก ำหนดว่ำในกรณีที่รำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัดในครัง้นี ้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด ก่อนที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน GOLD ต้องก ำหนดไม่ให้ FPHT ในฐำนะนกัลงทนุน ำหุ้นที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยดงักลำ่ว 
ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยภำยหลงัจำกวนัที่
หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดงักล่ำวท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นกัลงทุนสำมำรถ
ทยอยขำยหุ้นท่ีถกูสัง่ข้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ำมขำย  

14. รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 16 มีนำคม 2558 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นล่ำสดุ) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน มีดงันี ้

 
รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
ความสัมพนัธ์ 

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

ภกัดี เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 
(โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 
ร้อยละ 50.00 และร้อยละ 50.00 ของทนุช ำระแล้ว
ตำมล ำดับ)  มีควำมสัมพันธ์เป็นญำติสนิทกับ
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ
คูส่ญัญำในกำรเข้ำท ำรำยกำร อนัได้แก่ FPHT  

 


