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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 1:  สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 
1.  ข้อความกล่าวถงึความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง ไมม่ีข้อมลูที่อาจ
ท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยในการนี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมลูต่างๆ ท่ีเปิดเผยในสารสนเทศฉบบันีอ้ย่างระมดัระวงั และด้วยความสจุริต 
ทัง้ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่พึงกระท าตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี  ้คณะกรรมการของ
บริษัทฯ จะร่วมกนัรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากสารสนเทศฉบบันีม้ีข้อความที่ไมถ่กูต้อง 
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อความเป็นจริงในสาระส าคญั หรือก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั หรือมีการปกปิดข้อมลู
ใดๆ ที่เป็นสาระส าคญัซึง่ควรบอกให้แจ้ง 

 
2. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) 

(1) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ  
การเข้าท ารายการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง นัน้ GOLD 
ได้ว่าจ้าง บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของ GOLD และบริษัทยอ่ย
ของ GOLD ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระดงักล่าวไม่มีการถือหุ้ นและความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ และ GOLD 
โดยรายงานประเมินราคาสินทรัพย์ซึ่งจดัท าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั เมื่อวนัที่ 14-18, 20-22, 24, 27-28 
กนัยายน และ 8 ตลุาคม 2558 มีวตัถปุระสงค์เพื่อสาธารณะ และรายงานประเมินราคาสนิทรัพย์ซึ่งจดัท าโดยบริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558 มีวตัถปุระสงค์เพื่อสาธารณะ 
 
อีกทัง้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระดังกล่าวยินยอมในการให้เผยแพร่ความเห็น  โดยรายละเอียดการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของ GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทาง 
การเงินอิสระใน เอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

(2) คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ชื่อบริษัท 
การถอืหุ้นและความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมในการให้
เผยแพร่ความเหน็ 

บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั -ไมม่ี- ยินยอม 
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3. ยอดรวมของตราสารหนี/้ ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา/ ยอดรวมมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น  
 (1)  ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบ

อ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหนา่ยตามที่เห็นสมควร 
-  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีหุ้ นกู้ ระยะยาว (ค า้ประกันโดยหนงัสือค า้ประกันของสถาบนัการเงินแห่ง
หนึง่ในวงเงิน 267 ล้านบาท) มีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้ 
จ านวน 
หน่วย 

มูลค่าที่ 
ตราไว้ต่อ

หน่วย (บาท) 

มูลค่า
รวม 
(ล้าน
บาท) 

วันออก 
ตราสาร
หนี ้

อายุของ 
ตราสาร
หนี ้

วันครบ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอก 
เบีย้  

(ร้อยละต่อปี) 

หุ้นกู้ชนิดมีหลกัประกนั
ออกครัง้ที1่/2553 ชดุที ่
3 

250,000 1,000 250 
7 ตลุาคม 

2553 
5 ปี 

7 
ตลุาคม 
2558 

3.50 

 
ทัง้นี ้ณ วนัที่ 7 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนเงินกู้แล้วทัง้จ านวน 
 

 (2)  ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา โดยระบภุาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 8,917.34 ล้าน
บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมขัน้ต ่าบวก/ลบอตัราคงที่ตอ่ปี ทัง้นี ้เงินกู้ยืมสว่นใหญ่มีก าหนดช าระคืนเงินต้นสว่น
ใหญ่เมื่อไถ่ถอนโฉนดที่ดินในอตัราที่ระบใุนสญัญา เงินต้นสว่นที่เหลือมีก าหนดช าระคืนตามระยะเวลาที่ระบไุว้ใน
สญัญา 
  

(3) ยอดรวมมลูคา่หนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี โดยระบถุึงภาระการน าสนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
จ านวน 5,395.57 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมขัน้ต ่าบวก/ลบอตัรา
คงที่ต่อปีและถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยเป็นประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน จ านวน 481.10 ล้านบาท 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินที่มีอยู่ส่วนใหญ่และสิ่งปลกูสร้างที่จะมีในภาย
หน้าไปจดจ านองไว้กบัสถาบนัการเงินและได้น าเคร่ืองจกัรบางสว่นไปจดจ าน ากบัสถาบนัการเงิน รวมถึงโอนสิทธิ
อยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่า โอนสทิธิในสญัญาประกนัภยั จ าน าบญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้องกบัโครงการ โอนสทิธิอยา่ง
มีเง่ือนไขในหนงัสอืค า้ประกนั (Conditionally assigned bonds) โอนสิทธิในสญัญาก่อสร้างและจ าน าหุ้นในบริษัท
ย่อยร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
นอกจากนีเ้งินกู้ยืมระยะยาวค า้ประกนัโดยบริษัทยอ่ย 
 

(4) หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
-ไมม่ี- 
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4.  ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 
(1)  ประวตัิความเป็นมา 

บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2523 ภายใต้ช่ือบริษัท ยนูิไทยอ๊
อกไซด์ จ ากดั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 
2531 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2537 
จากนัน้ได้เปลีย่นช่ือบริษัทเป็นบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2538  
 
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ตัง้แต่ปี 2544 - ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้
เข้าลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีประสบปัญหาทางการเงิน  และ/หรือโครงการท่ียงัสร้างไม่แล้ว
เสร็จ โดยจดัตัง้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ที่พกัอาศยัเพื่อขายและให้เช่า ประเภทอาคารชดุพกัอาศยั บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้จากการเปลี่ยนแปลงและ
การขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ให้ย้าย
หมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เป็นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2549 
 
เดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของ GOLD โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ 
(Voluntary Tender Offer) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามญัทัง้หมดของ GOLD ในราคาเสนอซือ้ที่ 5.50 บาทต่อหุ้น และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ GOLD ในราคาเสนอซือ้ที่ 2.50 บาทต่อหน่วย โดยภายหลงัเสร็จสิน้การ
ท าค าเสนอซือ้ มีผู้ ถือหุ้ นของ GOLD มาเสนอขายหุ้ นและใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 574,369,645 หุ้ น และ 
235,478,220 หน่วย ตามล าดับ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 50.64 และ 
GOLD มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากนัน้เดือนตลุาคม 2556 บริษัทฯ ซือ้หุ้น GOLD เพิ่มจากผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยจ านวน 101,585,110 หุ้น และได้ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของ GOLD ที่บริษัทฯ ถือ
ครองอยู่จ านวน 71.86 ล้านหุ้น สง่ผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD รวม 747.79 ล้านหุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 58.98 
 
ปี 2557 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท เลิศ
รัฐการ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ (“ทรัสต์”) โดยการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน ให้เช่าอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และอนมุตัิให้บริษัท นอร์ท สา
ธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD เข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ โดยการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อม
อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ พร้อมกนันีไ้ด้อนมุตัิให้ GOLD เข้าท ารายการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ านวนไมเ่กินร้อย
ละ 30 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ พร้อมกนันี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ได้มีมติอนุมัติให้ GOLD เข้าซือ้หุ้ นสามัญของ KLAND จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1000.00 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของ KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560.00 ล้านบาท จาก
กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND ท าให้ KLAND มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ GOLD ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 
บริษัท ยนูิ เวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.997 ของจ านวนหุ้นที่
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จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ยนูิ เวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมลูดงักลา่ว 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 4,044,770,615 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
4,044,770,615 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 1,911,926,537 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,911,926,537 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
(สว่นท่ีถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) มีรายละเอียดตามแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

100% 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 4,044.77 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว 1,911.92   ล้านบาท 

หมายเหต ุ:  
  *  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 99.98 
**  ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 15.80 

ธุรกิจอ่ืน 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซัลติง้ จ ากัด (UVC) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 2.5 ล้านบาท 

บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากัด  (TL) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 140 ล้านบาท 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเตม็ จ ากัด (FS) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 5 ล้านบาท 

 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (EEI)  
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 26 ล้านบาท 

79% 

บริษัท สหสนิวฒันา โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั **(SSC) 
ทนุจดทะเบยีน / ทนุช าระแล้ว 92 ล้านบาท 

 

  16%

๔%% 

  30.59% 

บริษัท สหสนิวฒันา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั **(SSB) 
ทนุจดทะเบยีน / ทนุช าระแล้ว 10 ล้านบาท 

 

  16% 

  100% 

100% 

100% 

บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด(LRK) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 600 ล้านบาท 

 

55.73% 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (UVAM) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 22.31 ล้านบาท 

บริษัท แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง จ ากัด *(GUL) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 244.05 ล้านบาท 

 

    99.98% 

100% 

99.99% 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (GOLD) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 7,780.59 ล้านบาท  

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (UVRM) 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท/ ทุนช าระแล้ว 10 ล้านบาท 

99.99% 

บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์ จ ากัด (GUD) 
ทนุจดทะเบยีน / ทนุช าระแล้ว 600 ล้านบาท 

 

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากัด (EV) 
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท / ทุนช าระแล้ว 27.50 ล้านบาท 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์อ่ืน พลังงาน 
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 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว ให้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศกัยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมหลายบริษัท โดยแบง่เป็นสายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  สายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 
สายธุรกิจผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ สายธุรกิจการลงทนุพลงังาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการ
บริหารงานพฒันาโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยัง่ยืนในระยะยาว ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้อนุมตัิให้ 
GOLD ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ KLAND เพื่อต่อยอดการเจริญเติบโตและการ
ขยายกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกั ส าหรับธุรกิจหลกัของ
กลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้
 
(2.1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(2.1.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
โครงการแนวสงู : คอนโดมิเนียมจ านวน 9 โครงการครอบคลมุพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงทนุพฒันาโดย 
GUD ภายใต้แบรนด์ คอนโด ยู, ยู ดีไลท์ และ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ โดยมุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบ
ผู้พฒันาคอนโดมิเนียมแนวใหม ่ 
โครงการแนวราบ : บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารโฮมออฟฟิศ ลงทนุและพฒันาโดย GOLD และบริษัทย่อย
ของ GOLD ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ให้ครอบคลมุทกุระดบัราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะ
กลุม่ที่แตกตา่งกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

แบรนด์ ระดับราคา โครงการปัจจุบนั 

บ้านเดีย่ว* 
 

15 – 30 ล้านบาท โกลเด้น เลเจ้นด์ สาทร – กลัปพฤกษ์ 

บ้านเดีย่ว* 

 

7 – 10 ล้านบาท o โกลเด้น เพรสทีจ วชัรพล – สขุาภิบาล 5 
o โกลเด้น เพรสทีจ เอกชยั – วงแหวน 

บ้านเดีย่ว /  
บ้านแฝด*  

3.5 – 7 ล้านบาท o โกลเด้น วิลเลจ บางนา – ก่ิงแก้ว 
o โกลเด้น วิลเลจ ออ่นนชุ – พฒันาการ 

บ้านเดีย่ว* 
 

3.5 – 7 ล้านบาท o โกลเด้น นีโอ ออ่นนชุ – พฒันาการ 
ทาวน์เฮ้าส์* 

 

2 – 3 ล้านบาท 
 

o โกลเด้น ทาวน์ ออ่นนชุ – พฒันาการ 
o โกลเด้น ทาวน์ ป่ินเกล้า – จรัญสนิทวงศ์ 
o โกลเด้น ทาวน์ วชัรพล – สขุาภิบาล 5 
o โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ – สถานี

รถไฟฟา้บางพล ู
o โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน – ประชาช่ืน 
o โกลเด้น ทาวน์ สขุสวสัดิ์ – พทุธบชูา 
o โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว – เกษตรนวมินทร์ 

บ้านเดีย่ว /  
บ้านแฝด / 
ทาวน์เฮ้าส์* 

 
2 – 5 ล้านบาท โกลเด้น อเวนิว แจ้งวฒันะ – ติวานนท์ 
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ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

แบรนด์ ระดับราคา โครงการปัจจุบนั 

บ้านเดีย่ว**  5 – 30 ล้านบาท 
 

o เดอะ แกรนด์ พระราม 2 
o เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชาอทุิศ 
o เดอะ แกรนด์ ป่ินเกล้า 
o เดอะ แกรนด์ บางนา – วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์** 
 

2 – 3 ล้านบาท ไทม์ พระราม 5 

หมายเหต ุ * โครงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ากดั 
 ** โครงการของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 

(2.1.2) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า  
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้

 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
1 โครงการอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อี

โคเพลก็ซ์* (ด าเนินการโดยบริษัท 
เลศิรัฐการ จ ากดั) 
 

เป็นอาคารส านกังานเกรดเอ บริหารโครงการโดยบริษัท เลศิรัฐการ 
จ ากัด มีพืน้ที่เช่ากว่า 26,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจที่
ส าคญั ตัง้อยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดย
ทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต และเป็นอาคารส านกังานให้
เช่ าแห่ งแรกที่ ได้ รับการรับรอง  LEED ระดับ  Platinum จาก 
USGBC ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 โครงการสาทร สแควร์*   
(ด าเนินการโดยบริษัท นอร์ท  
สาธร เรียลตี ้จ ากดั**) 
 

เป็นอาคารส านกังานสงู 39 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ มีพืน้ที่เช่ากว่า 
73,000 ตารางเมตร ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกิจที่ส าคญั ซึง่เป็นจดุเช่ือมต่อ
ระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึง
อาคารได้โดยทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี โดยพืน้ที่เช่า
ในแต่ละชัน้ที่เป็นพืน้ที่เปิดโลง่ไม่มีเสาท าให้มีความยืดหยุ่นในการ
จัดพืน้ที่ส านักงาน อีกทัง้ยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลงังานในระดับ 
LEED Gold Certificated จาก USGBC 

3 โครงการ โกลเด้นแลนด์ 
บิวดิง้ 
(ด าเนินการโดยบริษัท นารายณ์ 
พาวิลเลยีน จ ากดั**) 
 

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ ง้ มีพื น้ที่ ให้เช่าทัง้หมดประมาณ 
11,000 ตารางเมตรอาคารสูง 8  ชัน้และใต้ดิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่
ใกล้กับย่านช้อปปิง้ใจกลางเมืองและโรงแรมที่ส าคัญ เช่น Central 
World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซัน่ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี ้
สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชด าริและ
สถานีชิดลม  

4 โครงการดิแอสคอท สาทร  
แบง คอก และสกาย วิลล่าส์ 
(ด าเนินการโดยบริษัท สาธรทรัพย์สนิ 
จ ากดั**) 

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนน
สาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชัน้ มีห้อง
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้ เช่า  177 ยูนิต บ ริหารอาคารโดย ดิ 
แอสคอท กรุ๊ป จ ากัด ท่ีเป็นผู้น าในการบริการจดัการโรงแรมและที่
พกัอาศยัชัน้น าจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี ้พืน้ที่ของอาคาร
ระหวา่งชัน้ 21 ถึง 35 เป็นท่ีตัง้ของสกาย วิลลา่ส์ ซึง่เป็นที่อยูอ่าศยั
ที่หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสยีง 



เอกสารแนบ 5 

86 
  

 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
5 โครงการเมย์แฟร์  

แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ท
เม้นท์ 

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ที่
หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชัน้ซึ่ง
ปัจจุบนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และ GOLD 
ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พร็อพ
เพอร์ตี ฟั้นด์  (GOLD ถือหุ้ นอยู่ประมาณ 1 ใน  3) ตัวอาคาร
ประกอบด้วยห้องพกั จ านวน 164 ห้อง ห้องพกัมีขนาดตัง้แต่ 1-3 
ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล ซึ่งเป็น
บริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชัน้น าของโลก โครงการตัง้อยู่ใจ
กลางซอยหลงัสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวม
ลมุพินี 

6 โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 
(ด าเนินการโดย GOLD) 

โครงการตัง้อยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้างบนเนือ้ที่ดิน 8-3-75.28 ไร่ 
ตัง้อยู่ตรงหวัมมุถนนพระราม 4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยโครงการจะ
พฒันาเป็นพืน้ที่ส านกังานและโรงแรม มีก าหนดการก่อสร้างแล้ว
เสร็จประมาณเดือนมิถนุายน ปี 2559 

หมายเหต ุ    *  สนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ยให้แก่ทรัสต์ ที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์จากส านกังาน ก.ล.ต. 

                   ** เป็นบริษัทยอ่ยของ GOLD 
 

(2.2) ธุรกิจผลิตและจดัจ าหนา่ยผงสงักะสีอ๊อกไซด์  ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายผงสงักะสีอ๊อกไซด์ ใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสตัว์ 
เซรามิค เคร่ืองส าอางค์ และยารักษาโรค  โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซือ้มากที่สุดคือ 
อตุสาหกรรมการผลติยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดการสัง่ซือ้ผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ทัง้หมด 
โรงงานผลิตสงักะสีอ๊อกไชด์ตัง้อยู่ที่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งเปิดท าการผลิต
ตลอด 24 ชัว่โมง โรงงานดงักลา่วสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยก าลงัการผลิตปีละ 18,000 ตนั 
ซึง่จะสง่ผลให้ธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สามารถรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมผลติยาง
รถยนต์และอาหารสตัว์ในอนาคต 

 
(2.3) ธุรกิจอื่น : ประกอบด้วย (1) สายธุรกิจการลงทนุพลงังาน ด าเนินการโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากดั  (2) 

สายธุรกิจบริการระบบการควบคมุการเข้าออกอาคาร ที่พกัอาศยัและระบบควบคมุลานจอดรถ ด าเนินงาน
โดย บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ ากัด และ (3) สายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการด้านต่างๆ  ซึ่ง
ด าเนินงานโดย บริษัท ยนูิเวนเจอร์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
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 โครงสร้างรายได้ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เป็นดงันี ้
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. 2558 
  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

           -  โครงการแนวสงู 3,111.63 56.27 3,122.62 49.87 3,414.10 35.47 2,453.62 26.27 
   -  โครงการแนวราบ 30.10 0.54 622.22 9.94 3,071.94 31.92 4,746.72 50.81 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 

           -  โครงการแนวสงู 240.41 4.35 1,201.44 19.19 1,273.64 13.23 1,144.64 12.25 
รายได้จากการให้เชา่ตามสญัญา
เช่าทางการเงิน 

1,012.09 18.30 - - - - - - 

ดอกเบีย้รับ 2.55 0.05 15.30 0.25 17.97 0.19 12.54 0.13 
รายได้อื่น 58.51 1.06 53.85 0.86 495.05 5.15 42.91 0.46 
รวมรายได้ธุรกิจการลงทุน
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,455.29 80.57 5,015.43 80.11 8,272.70 85.96 8,400.43 89.93 
ธุรกิจผงสังกะสอ๊ีอกไซด์และเคมีภณัฑ์ 
รายได้จากการขาย - ในประเทศ 851.99 15.41 888.05 14.18 933.86 9.70 708.57 7.59 
รายได้จากการขาย - ตา่งประเทศ 109.80 1.99 168.63 2.70 310.03 3.22 135.44 1.45 
รวมรายได้จากการขาย 961.79 17.40 1,056.68 16.88 1,243.89 12.92 844.01 9.04 
เงินชดเชยจากประกนัภยั 43.77 0.79 - - - - 0.90 0.01 
ดอกเบีย้รับ - - 0.18 0.00 0.15 0.00 0.19 0.00 
รายได้อื่น 10.25 0.18 11.44 0.18 11.27 0.12 6.37 0.07 
รวมรายได้ธุรกิจผงสังกะส ี
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์ 

1,015.81 18.37 1,068.30 17.06 1,255.31 13.04 851.47  9.11  

ธุรกิจอื่น 
        รายได้จากการขายเคร่ืองบนัทกึ

เวลาและอปุกรณ์ควบคมุระบบ
จอดรถ 

51.57 0.93 55.31 0.88 69.91 0.73 29.17  0.31  

รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
ประหยดัพลงังาน 

2.05 0.04 2.26 0.04 2.29 0.02 1.64  0.02  

รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินการบริหาร 
งานพฒันาโครงการและการ
ลงทนุ 

- - - - 21.52 0.22 32.65  0.35  

ดอกเบีย้รับ 1.60 0.03 4.52 0.07 0.82 0.01 0.90  0.01  
รายได้อื่น 3.90 0.07 115.39 1.84 2.15 0.02 25.19  0.27  
รวมรายได้จากธุรกจิอื่น 59.12 1.06 177.48 2.83 96.69 1.00 89.55  0.96  

รายได้รวม 5,530.22 100.00 6,261.21 100.00 9,624.70 100.00 9,341.45  100.00 
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    (3) คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3.  นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4.  นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
7.  นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ 
8.  นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ได้แก่  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายปณต สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชัย ชัย
เกรียงไกร นายธนพล ศิริธนชัย นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการสองในห้าคนลงนามและประทบัตราส าคญัของ
บริษัทฯ 
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 16 มีนาคม  2558 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) มีรายละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. บริษัท อเดลฟอส จ ากดั * 1,262,010,305 66.007 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 28,136,739 1.472 
3. AIA Company Limited-TIGER 25,700,003 1.344 
4. นายวิโรจน์ เศวตวาณิช 17,424,000 0.911 
5. นายวเิชียร เศวตวาณิช 17,190,000 0.899 
6. นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 16,786,000 0.878 
7. นายนเรศ งามอภิชน 12,527,200 0.655 
8. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 11,272,500 0.590 
9. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บวัหลวง จ ากดั 
9,924,700 0.519 

10. นายเสกสรร ตัง้กอบลาภ 8,000,000 0.418 
หมายเหตุ  * บริษัท อเดลฟอส จ ากัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวฒันภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวฒันภักดี 

ร้อยละ 50 
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(4)  สรุปงบการเงิน และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และงบการเงิน
ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2555 – 2557 
และงวด 9 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย. 2558 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,101.57  497.53  388.04  290.11 
เงินลงทนุชัว่คราว-เงินฝากประจ า 113.93  39.58  9.54  14.40 
ลกูหนีก้ารค้า 336.05  368.01  341.04  288.71 
ลกูหนีอ้ื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 94.41  11.92  29.08  2.55 
สนิค้าคงเหลอื 303.16  215.98  467.27  461.53 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 3,198.50  5,400.48  16,363.87  16,367.79 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่ง
การพฒันา 188.85  324.06  346.56  

        
210.53 

เงินมดัจ าที่ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา -  64.50  -  - 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย -  62.72  -  - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 269.58  156.97  361.67  377.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,606.05  7,141.75  18,307.07  18,013.36 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 6.50  5.57  34.58  16.93 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 89.92  91.75  89.22  94.29 
ลกูหนีอ้ื่นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  156.45  194.51  188.43 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 75.00  -  -  - 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพื่อขาย 147.44  152.68  70.75  67.07 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 9,681.65  8,727.36  7,763.21  8,635.27 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  2,201.54  2,257.63  2,348.99  2,452.27 
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 2,119.31  2,092.11  1,824.06  1,775.48 
คา่ความนิยม 1.34  1.34  2.97  2.97 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 23.50  31.01  27.78  22.26 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 69.51  56.43  66.70  52.73 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 137.41  146.48  326.23  208.79 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,553.12  13,718.81  12,748.99  13,516.49 
รวมสินทรัพย์  20,159.17  20,860.56  31,056.06  31,529.85 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย. 2558 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
    

 

หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

295.82  2,157.63  5,775.01      5,395.57 

เจ้าหนีก้ารค้า 330.19  319.75  1,337.50      1,902.88  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

2,333.34  585.90  3,954.27      4,245.71  

เจ้าหนีอ้ื่นและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

3.56  2.31  2.52  3.89 

หุ้นกู้ ระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -  -  249.47          249.99  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 49.47  1.78  86.02            38.70  
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 386.06  253.28  238.75          261.08  
คา่เช่ารับลว่งหน้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึก าหนดรับรู้
ภายในหนึง่ปี 

52.63  52.63  52.63            52.63  

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานโครงการ 86.66  54.07  154.01          305.51  
เงินรับลว่งหน้าจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ย -  25.31  -  - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 360.04  341.49  542.86          479.41  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,897.77  3,794.15  12,393.04    12,935.36  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 
     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,454.65  4,903.24  5,218.13      4,671.64  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 262.21  273.41  470.02          481.10 
คา่เช่ารับลว่งหน้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,421.59  1,369.16  1,316.35      1,276.85 
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 42.75  33.18  53.25            65.47  
ประมาณการหนีส้นิระยะยาว 273.66  318.36  344.29          352.64  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 314.77  297.23  399.37          387.22  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 493.40  564.58  461.12          506.55  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 6,263.03  7,759.16  8,262.52      7,741.46  
รวมหนีส้ิน 10,160.80  11,553.31  20,655.56    20,676.83  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     
ทนุจดทะเบียน 4,044.77  4,044.77  4,044.77  4,044.77 
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว - หุ้นสามญั  1,911.93  1,911.93  1,911.93  1,911.93 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,063.20  5,063.20  5,063.20  5,063.20 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกนั -  -  29.53            29.53  
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย. 2558 

ก าไรสะสม     
 จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 78.29  90.48  101.98          101.98  
 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 759.85  699.84  608.03          893.09  

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (670.63) (910.93) (489.00) (489.00) 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 7,142.64  6,854.52  7,225.67      7,510.73  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 2,855.73  2,452.73  3,174.83      3,342.30  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,998.37  9,307.25  10,400.50    10,853.03  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,159.17  20,860.56  31,056.06    31,529.85  

 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย. 2558 

รายได้ 
 

    

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,023.51  1,114.99  1,347.75       907.24  
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,141.73  3,744.85  6,486.04    7,200.34  
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 240.41  1,201.44  1,273.64    1,144.64  
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 2.44  22.17  19.43          12.28  
รายได้จากการให้เชา่ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,012.09   -  - - 
ดอกเบีย้รับ 4.15  19.99  19.62          13.63  
ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -  -  410.54            5.15  
เงินชดเชยจากการประกนัภยัสทุธิ 43.77   -  - - 
รายได้อื่น 62.13  157.77  67.68   58.18 
รวมรายได้ 5,530.23  6,261.21  9,624.70  9,341.45  
ค่าใช้จ่าย 
        
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 953.94  1,028.43  1,253.78       825.24  
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,284.75  2,912.93  4,747.65    5,143.25  
ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการ 250.42  869.84  842.62       659.55  
ต้นทนุจากกิจการสนามกอล์ฟ 1.24  12.50  12.73            8.94  
ต้นทนุจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงิน 843.13   -  -  - 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 233.03  359.24  627.84       692.25  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 313.58  695.69  1,244.06       956.79  
ต้นทนุทางการเงิน 141.16  354.30  302.55       310.81  
     รวมค่าใช้จ่าย 5,021.25  6,232.93  9,031.23    8,596.82   
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งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย. 2558 

ส่วนแบ่งก าไรในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน        
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  - -  5.77  - 
บริษัทร่วม 1.95  33.15  25.84         25.19  
รวม 1.95  33.15  31.61         25.19  
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 510.93  61.43  625.08      769.82  
ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (109.48) (54.72) (111.98)   (171.76)  
ก าไรส าหรับงวด 401.45  6.71  513.10         598.06 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

-  -  10.36  - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 401.45  6.71  523.46  598.06 
 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

ม.ค. - ก.ย. 
2558 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 166.43  (1,660.54) (2,828.22)   2,287.05  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (4,284.65) 483.69  62.21  (1,233.11)  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,982.08  572.81  2,694.03  (1,151.87)  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ 
(ลดลง)  

863.86  (604.04) (71.98)       (97.93) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2556 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 ก.ย. 
2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.44 1.88 1.48 1.39 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เทา่) 0.42 0.24 0.06 0.05 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.05 -0.43 (0.35) 0.24 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.28 3.17 3.80 3.84 
ระยะเวลาเก็บหนีโ้ดยเฉลีย่ (วนั) 84.13 113.66 94.70 93.73 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 2.94 3.96 3.67 2.37 
ระยะเวลาขายสนิค้าโดยเฉลีย่ (วนั) 122.32 90.86 98.09 151.98 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 10.99 14.84 8.27 5.45 
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลี่ย (วนั) 32.75 24.25 43.51 66.02 
Cash Cycle (วนั) 173.70 180.27 149.28 179.69 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2556 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 ก.ย. 
2558 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 20.82% 20.71% 24.87% 28.36% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8.42% 3.37% 4.36% 10.56% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.58% 2.81% 4.30% 4.72% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 5.57% 2.51% 5.61% 7.98% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.85% 0.85% 1.52% 1.88% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 33.22% 30.05% 39.32% 44.31% 
อตัราหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.33 0.30 0.35 0.30 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.02 1.24 1.99 1.91 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 4.61 1.08 2.96 3.40 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 
 
ผลการด าเนินงาน  
รายได้ 
ปี 2555 - 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 5,530.23 ล้านบาท 6,261.21 ล้านบาท และ 9,624.70 ล้านบาท ตามล าดับ 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  คิดเป็นร้อยละ 80.57  ร้อยละ 80.11 และร้อยละ 85.96 
ของรายได้รวมในปี 2555 - 2557 ตามล าดบั รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจผงสงักะสีอ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์คิดเป็นร้อยละ 
18.37 ร้อยละ 17.06 และร้อยละ 13.04 ของรายได้รวมในปี 2555 - 2557 ตามล าดบั สว่นที่เหลือเป็นรายได้จากธุรกิจอื่นคิด
เป็นร้อยละ 1.06 ร้อยละ 2.83 และร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปี 2555 - 2557 ตามล าดบั ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 9,341.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,481.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.42 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 77.08 ของรายได้รวม 
รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจให้เช่า และธุรกิจผงสงักะสีอ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์ ร้อยละ  12.25 และ ร้อยละ 9.11 ของรายได้
รวม ตามล าดบั สว่นท่ีเหลอืเป็นรายได้จากธุรกิจอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของรายได้รวม 
 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2555 - 2557 จ านวน 4,455.29 ล้านบาท  5,015.43 ล้าน
บาท และ 8,272.70 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 560.14 ล้านบาท และ 3,257.27 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ ร้อยละ 12.57 
และร้อยละ 64.94 ในปี 2556 - 2557 ตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจการลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สว่นใหญ่เกิดจาก
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในปี 2555 - 2557 มีจ านวน 3,141.73 ล้านบาท 3,744.84 ล้านบาท และ 6,486.04 
ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 603.11 ล้านบาท และ 2,741.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.20 และร้อยละ 73.20 
ในปี 2556 - 2557 ตามล าดบั โดยปี 2556 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทฯ มี
การรับรู้รายได้จากทัง้หมด 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากการขาย
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อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการแนวราบ 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
ส าหรับปี 2557 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการแนวสงู
ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมเดิมซึ่งพฒันาและขายอย่างต่อเนื่องจ านวน 6 โครงการภายใต้บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลล็อป
เมนท์ จ ากัด (“GUD”) และการรับรู้รายได้จากการขายโครงการแนวราบจากโครงการเดิม 4 โครงการและโครงการที่เปิดใหม่
จ านวน 7 โครงการ ภายใต้กลุม่บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“กลุม่ GOLD”) 
 
รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าในปี 2555 - 2557 มีจ านวน 240.41 ล้านบาท 1,201.44 ล้านบาท และ 1,273.64 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้จ านวน 961.03 ล้านบาท และ 72.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 399.75 และร้อยละ 6.01 ในปี 
2556 - 2557 ตามล าดบั โดยในปี 2556 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่า
เช่าอาคารส านกังาน ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ซึง่ ณ สิน้ปี 2556 มีผู้ เช่าที่ลงนามสญัญาเช่าและจ่ายเงินมดัจ าแล้วร้อยละ 99 
ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้เช่าอาคารส านกังานของกลุม่ GOLD จ านวน 947.60 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2557 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าเช่าอาคารส านกังานปาร์ค 
เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ซึง่สงูกวา่ปีก่อนจ านวน 32.70 ล้านบาท โดยมีผู้ เช่าที่ลงนามสญัญาเชา่และจ่ายเงินมดัจ าแล้วร้อยละ 100 
ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด และการรับรู้รายได้จากการให้เช่าอาคารส านักงานของกลุ่ม GOLD เพิ่มขึน้จ านวน 39.50 ล้านบาท 
เนื่องจากมีผู้ เช่าท่ีลงนามสญัญาเช่าและจ่ายเงินมดัจ าแล้วเพิ่มสงูขึน้ โดยรายได้หลกัมาจากอาคารสาทร สแควร์ ซึง่มีอตัราการ
เช่าอยู่ที่ร้อยละ 78 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการ
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7,200.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,720.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 106.9 เทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อนหน้า แบง่เป็น 

-โครงการแนวสงู จ านวน 1,137 ยนูิต มลูค่ารวม 2,453.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 560.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.6 เทียบกับ
งวดเดียวกนัของปีก่อน  
-โครงการแนวราบ จ านวน 1,029 ยนูิต มลูคา่รวม 4,746.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,159.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 199.1 เทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการของ GOLD และโครงการของ KLAND  
 

รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า มีจ านวน 1,144.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 211.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.6 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากคา่เช่าสว่นใหญ่มาจาก 

- อาคารส านกังานเกรดเอ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ จ านวน 258.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 
10.3 เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษัทฯ มีผู้ เช่าที่เซ็นสญัญาเช่าและจ่ายเงินมดัจ าแล้วร้อยละ 100 ของพืน้ที่
เช่าทัง้หมด และคา่เช่าเฉลีย่ที่ 888 บาทตอ่ตารางเมตร  

- อาคารส านกังานของ กลุม่ GOLD จ านวน 886.5 ล้านบาท บาท เพิ่มขึน้ 186.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.7 เทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้หลกัมาจากอาคารสาธร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึง่มีผู้ เช่าที่เซ็นสญัญาเช่าและจ่ายเงิน
มดัจ าแล้วร้อยละ 94 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด และคา่เช่าเฉลีย่ที่ 747 บาทตอ่ตารางเมตร  

 
 
 
 



เอกสารแนบ 5 

95 
  

ธุรกิจผลติสงักะสอ๊ีอกไซด์ 
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ ในปี 2555 - 2557 จ านวน 961.79 ล้านบาท 1,056.68 ล้านบาท และ 
1,243.89 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 94.89 ล้านบาท และ 187.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.87 และร้อยละ 
17.72 ในปี 2556 - 2557 ตามล าดบั โดยรายได้จากธุรกิจผลติสงักะสีอ๊อกไซด์ในปี 2556 - 2557 เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของทัง้ปริมาณขายและราคาขาย โดยปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 1,200 ตนัในปี 2556 และ 582 ตนัในปี 
2557 โดยมีราคาขายเฉลีย่ปี 2556 ประมาณ 1,906 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ตนั และราคาขายเฉลีย่ปี 2557 ประมาณ 2,194 
เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ตนั ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลติสงักะสี 
อ๊อกไซด์ จ านวน 844.0 ล้านบาท ลดลงจ านวน 83.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.0 เนื่องจากปริมาณการขายสงักะสอ๊ีอกไซด์
ลดลง และราคาขายเฉลีย่ลดลงมาอยูท่ี่ 2,040 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ตนั 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย  
ปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขาย บริการและให้เช่าจ านวน 3,490.4 ล้านบาท 4,823.7 ล้านบาท และ 6,856.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 79.2 ร้อยละ 79.3 และร้อยละ 75.1 ของรายได้จากการด าเนินงานในแต่ละปี ทัง้นีอ้ตัราส่วน
ต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายคอ่นข้างคงที่ เนื่องจากการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่านายหน้า คา่ธรรมเนียมการโอน และ
ค่าขนสง่ เป็นต้น โดยในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 233.0 ล้านบาท 359.2 ล้านบาท และ 627.8 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 6.9 ของรายได้จากการด าเนินงานในแต่ละปี ตามล าดับ โดย
คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 2555 ตามการรับรู้รายได้จากการโอนห้องที่เพิ่มขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายประเภทคอนโดมิเนียม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึน้ระหว่างปี 2556 มาจากส่วนของกลุ่ม GOLD ที่เพิ่มขึน้
จ านวน 51.8 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการ และสว่นของกลุม่ UV ที่เพิ่มขึน้ 74.5 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องตามการเพิ่มขึน้
ของยอดขาย ส าหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายจากการขายส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากกลุ่ม GOLD ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
เติบโตของรายได้ของบริษัทฯ โดยสว่นใหญ่เกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ซึ่ง
สอดคล้องกบัการเปิดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบที่เพิ่มขึน้ด้วย 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน ค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าและบริการ และค่า
เสื่อมราคา เป็นต้น โดยในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 313.6 ล้านบาท 695.7 ล้านบาท และ 
1,244.0 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าจ านวน 21.7 ล้านบาท และ 382.1 ล้านบาท ในปี 2555 – 2556 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 121.9 และร้อยละ 78.8 ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ในปี 2556 มาจากสว่นของกลุ่ม
GOLD จ านวน 396.1 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่ม UV ลดลง 14 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ส าหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารเพิ่มขึน้ สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มบคุลากรเพื่อรองรับการ
ขยายตวัจากโครงการท่ีเปิดเพิ่มขึน้จากการควบรวมกิจการของ KLAND รวมทัง้ผลขาดทุนจากการปรับมลูคา่สนิทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกั (Non-Core Assets) ของ GOLD จ านวน 288 ล้านบาท 
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ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558  บริษัทฯ มีต้นทุนขาย บริการและให้เช่าจ านวน 6,636.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2,520.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 61.2  อยา่งไรก็ดี ต้นทนุจากการขาย บริการ และให้เช่าที่เพิ่มขึน้น้อยกวา่รายได้ที่เพิ่มขึน้
ร้อยละ 71.6 โดยสดัสว่นต้นทนุจากการขาย บริการและให้เช่าต่อรายได้งวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 อยู่ที่
ร้อยละ 71.6 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ร้อยละ 76.2 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ านวน 1,649.0 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของรายได้หลกั ซึง่ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ร้อยละ 18.6 ของรายได้หลกั แยกได้เป็น 

-  คา่ใช้จ่ายในการขายรวม 692.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 307.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.8 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน และค่า
กิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม ่ทัง้นีห้ากพิจารณาสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้หลกัในงวด 9 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 7.5 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ร้อยละ 7.1  

-  ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 956.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 334.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.8 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า สว่นใหญ่มาจาก KLAND ที่เพิ่มขึน้จ านวน 167.1 ล้านบาท และของ GOLD จ านวน 160.7 ล้านบาท เทียบกบั
งวดเดียวกนัปีก่อนหน้า สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้หลกังวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 อยู่
ที่ร้อยละ 10.3 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ร้อยละ 11.5 

 
ก าไรสุทธิ 
ปี 2555 - 2557 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 401.45 ล้านบาท 6.71 ล้านบาท และ 513.10 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 
394.74 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ 506.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 98.33 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 7,546.80 ในปี 2556 - 
2557 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2556 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตเุกิดจากบริษัทฯ ไม่มี
การรับรู้ก าไรจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงินในปี 2556 ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทนุทางการ
เงินที่สงูขึน้ในระหว่างปี ซึง่เกิดจากการรวมกิจการกบักลุม่ GOLD ท าให้ก าไรสทุธิลดลง ส าหรับปี 2557 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้เทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตเุกิดจากผลการด าเนินงานของกลุม่ GOLD ที่ปรับตวัดีขึน้จากขาดทุนจ านวน 
430.40 ล้านบาท ในปี 2556 มาเป็นก าไร จ านวน 305.20 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 
 
ปี 2555  บริษัทฯ มีก าไรจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน จ านวน 168.96 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2555 บริษัทฯ ได้
สง่มอบพืน้ท่ีเช่าสว่นของโรงแรมให้กบับริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูร่ีโฮเทลส์ แอนด์รีสอร์ท จ ากดั ซึง่ได้เช่าพืน้ท่ีระยะยาวโดยเป็นสทิธิการ
เช่า 30 ปี และมีรายได้คา่เช่าทัง้หมดตามสญัญาเช่า 30 ปีจ านวน 1,476.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาลว่งหน้าแล้วทัง้หมด 
เนื่องจากรายการดงักลา่วจดัเป็นสญัญาเช่าการเงินที่ท าให้เกิดการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดที่
บริษัทฯ พึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่า ไม่ว่าในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม่ ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาเช่า บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้จากการให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 1,012.09 ล้านบาท 
พร้อมต้นทนุจ านวน 843.13 ล้านบาท ณ วนัที่สง่มอบพืน้ที่ มีผลท าให้เกิดก าไรจากรายการดงักลา่วจ านวน 168.96 ล้านบาท 
ซึง่เป็นรายการที่รับรู้เพียงครัง้เดียว ส าหรับรายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าสว่นที่เหลืออีก 464.20 ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี 
 
ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน  598.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้  80.46 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.55 จากงวดเดียวกนัปีก่อนหน้า  
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ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 
บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 2557 จ านวน 20,159.17 ล้านบาท 20,860.56 ล้านบาท และ 31,056.06 
ล้านบาท สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 701.39 ล้านบาท และ 10,195.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.48 และร้อยละ 48.87 
ณ สิน้ปี 2556 - 2557 ตามล าดบั สาเหตหุลกัเกิดจาก 
o สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 1,535.70 ล้านบาท และ 11,128.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.39  และร้อยละ 

155.82 ณ สิน้ปี 2556 - 2557 ตามล าดบั  ทัง้นี ้สาเหตหุลกัที่สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 
มาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 2,201.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.84 และบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินมัดจ าค่าที่ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจ านวน 64.50 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจ านวน 604.04 ล้านบาท สว่น สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 
สาเหตหุลกัมาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 10,926.13 ล้านบาท หลงัการควบรวมกิจการ
ของกลุม่ GOLD และ KLAND 

o อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุลดลงจ านวน 954.29 ล้านบาท และ 968.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.86 และร้อยละ 
11.10 ณ สิน้ปี 2556 - 2557 ตามล าดบั สาเหตุที่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ 
ทยอยขายสนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกั (Non-Core Assets) ออกไป 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 31,529.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 473.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.53 
โดยสว่นใหญ่เพิ่มจากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจากการพฒันาอาคารสานกังานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ของ 
GOLD 
 
หนีส้ินรวม 
บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จ านวน 10,160.80 ล้านบาท 11,553.31 ล้านบาท และ 20,655.56 
ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2556 - 2557 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 1,392.51 ล้านบาท และ 9,102.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
13.70 และร้อยละ 78.8 ส าหรับสาเหตหุลกัที่หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 มาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,861.81 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของประมาณการหนีส้ินระยะยาวจ านวน 44.70 
ล้านบาท สทุธิด้วยการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 298.85 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า
ลดลงจ านวน 132.78 ล้านบาท และหนีส้ินภาระภาษีเงินได้รอตดับัญชีลดลงจ านวน 17.54 ล้านบาท ขณะที่สาเหตุหลกัที่
หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจ านวน 
3,617.38 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 3,683.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการควบ
รวมกิจการของกลุม่ GOLD และ KLAND  
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 20,676.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.10 สว่น
ใหญ่เพิ่มมาจากเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จ านวน 9,998.37 ล้านบาท 9,307.25 ล้านบาท 
และ 10,400.5 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สาเหตุหลกัที่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2556 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2555 
มาจากผลประกอบการส าหรับปีที่เพิ่มขึน้จ านวน 175.35 ล้านบาท สทุธิด้วยการลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -สุทธิ
จ านวน 421.40 ล้านบาท รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลจ านวน 42.06 ล้านบาทในระหวา่งปี ขณะที่สาเหตหุลกัที่ ส าหรับสว่นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 มาจากก าไรสทุธิในระหวา่งปีจ านวน 395.03 ล้านบาท สทุธิด้วย
เงินปันผลจ่ายจ านวน 95.59 ล้านบาท และสว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัจ านวน 29.53 ล้านบาท 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวม 10,850.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 452.53 ล้านบาท  หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.35 จากสิน้ปี 2557 ซึง่เพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานรวมในสามไตรมาสแรกของปี 2558 จ านวน 598.06 ล้าน
บาท หกัด้วยเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ านวน 143.39 ล้านบาท และการคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อยจ านวน 2.14 
ล้านบาท 

 
สภาพคล่อง  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 166.4 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 
มีจ านวน 4,284.6 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซือ้หุ้นสามญัในบริษัทย่อยจ านวน 3,412.6 ล้านบาท และเป็นเงินสด
ใช้ไปในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 806.3 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 4,982.1 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจ านวน 5,735.8 ล้านบาท 
ขณะที่บริษัทฯ มีการเงินสดจ่ายเพื่อได้มาซึ่งสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยจ านวน 360.0 ล้านบาท และ 341.1 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงานจ านวน 1,660.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดที่ใช้ไปใน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาจ านวน 2,171.5 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีการปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสดจาก
ค่าเสื่อมราคาและรายการตดับญัชีจ านวน 494.6 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 483.7 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 700.0 ล้านบาท 
ในขณะท่ีบริษัทฯ จ่ายซือ้ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัทฯ จ านวน
รวม 185.8 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 572.8 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิ 1,563.0 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพื่อได้มาซึ่งสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ และจ่ายซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นในบริษัทย่อยจ านวนรวม 654.2 ล้านบาท รวมกับดอกเบีย้จ่าย จ านวน 330.3 
ล้านบาท 
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,828.2 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดที่ได้มา
จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนีส้ินด าเนินงาน ซึง่รายการสาคญัมาจากการใช้ไปในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จ านวน 4.251.4 ล้านบาท 
ซึง่ถือเป็นสนิทรัพย์ด าเนินงาน ด้านกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 62.2 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจาก
การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จ านวน 1,131.8 ล้านบาท หกัด้วยเงินสดจ่ายส าหรับที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษัทฯ จ านวนรวม 991.9 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 



เอกสารแนบ 5 

99 
  

จ านวน 2,264.0 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทฯ ได้กู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 5,197.1 ล้านบาท บวก
การสญูเสียสว่นได้เสียในบริษัทย่อย 615.3 ล้านบาท หกัเงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั และเงินสด
จ่ายเพื่อได้มาซึง่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุรวมจ านวน 2,642.3 การจ่ายดอกเบีย้และเงินปันผล รวม 476.1 ล้านบาท 
 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
2,287.0 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 
1,459.11ล้านบาท บวกด้วยการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน ซึง่รายการส าคัญมาจากเจ้าหนีก้ารค้า 565.0 
ล้านบาท เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 151.5 ล้านบาท และเงินลว่งหน้าค่าก่อสร้าง
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา จ านวน 136.0 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 1,233.1 
ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าจ านวน 1,386.9 
ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,151.9 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทฯ ช าระคืนเงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิ จ านวน 705.1 ล้านบาท การจ่ายดอกเบีย้และเงินปันผล รวม 517.4 ล้านบาท 
 
4. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบันของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี - 
 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุ
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ส าหรับการเข้าท ารายการลงทนุในโครงการสามยา่นของ GOLD คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่ กรณีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ GOLD อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั อนัได้แก่ FPHT รวมทัง้อนมุตัิ
การผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT จะส่งผลให้ GOLD มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการเข้าลงทุนใน
โครงการสามย่าน ซึ่งมีมลูค่าเงินลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นของ GOLD ประมาณ 1,960 ล้านบาท จากการที่ GOLD เข้า
ถือหุ้นบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ร้อยละ 49.00 อย่างไรก็ดี กรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GOLD ไม่อนมุตัิการเข้า
ท ารายการดังกล่าว GOLD จะไม่เข้าร่วมลงทุนในโครงการสามย่าน เนื่องจาก  GOLD จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ 

 
6. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษัทฯ มีคดีความฟอ้งร้องที่มีสาระส าคญั ดงันี ้
(ก) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องร้องบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งให้ช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน

ประมาณ 8.11 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัร่วมกนัโฆษณาประกาศชกัชวนประชาชน
ทัว่ไปให้มาซือ้ห้องชุดในโครงการของบริษัทที่เก่ียวข้องกัน โดยบริษัทที่เก่ียวข้องกันดงักล่าวได้รับเงินมัดจ าจาก
ลกูค้าของโครงการแตไ่มส่ามารถก่อสร้างและโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้าได้ ขณะนีค้ดียงัอยูใ่นระหวา่งการยื่น
อทุธรณ์ค าพิพากษา 
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ลกูค้าของบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้องบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งนัน้ ให้ร่วมกันช าระ
ค่าเสียหายจ านวนประมาณ 11.18 ล้านบาท เนื่องจากลกูค้าดงักลา่วได้ช าระเงินมดัจ าส าหรับอาคารในโครงการ
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั แตบ่ริษัทที่เก่ียวข้องกนัดงักลา่วไม่สามารถก่อสร้างอาคารและสง่มอบห้องชดุให้แก่ลกูค้า
ดงักลา่วได้ โดยศาลอทุธรณ์มีค าพิพากษาให้บริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัร่วมรับผิดช าระเงินพร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยให้ดอกเบีย้บางส่วนค านวณจากวนัสดุท้ายที่ลกูค้าของโครงการได้ช าระเงินและบางส่วน
ค านวณจากวันที่ลูกค้าของโครงการยื่นฟ้องศาลจนถึงวันที่ได้รับช าระเงิน บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค า
พิพากษาของศาลอทุธรณ์ ขณะนีค้ดีดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 
 
บริษัทย่อยได้บนัทึกประมาณการหนีส้ินของโครงการพฒันาในอดีตที่บริษัทย่อยเคยแพ้คดีความในงบการเงิน  ณ 
วนัที่ 30 กันยายน 2558 จ านวน 79.81 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 79.81 ล้านบาท) ผู้บริหารเช่ือว่ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หนีส้ินดังกล่าวจะเกิดขึน้เนื่องจากมีลูกค้าส่วนที่เหลือของโครงการเดียวกันได้ทยอยยื่น
อุทธรณ์ในสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเพิ่มขึน้  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทตัง้
ประมาณการหนีส้ินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 (ก) รวมทัง้สิน้ เป็นจ านวนเงิน 201.21 
ล้านบาท 
 

(ข) บริษัทยอ่ยในฐานะโจทก์มีคดีฟอ้งร้องกบักรมสรรพากรและได้ยื่นฟอ้งตอ่ศาลภาษีอากรกลาง เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 
2554 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาสนบัสนุนกรมสรรพากร บริษัทย่อยดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพิจารณายื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิส าหรับคดีดงักลา่วจ านวน 
140.23 ล้านบาท 

 
7. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้น

ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
ในปี 2557 และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการผู้บริหารและผู้ ถือ
หุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้

 (1) บริษัทฯ ให้เงินกู้ยมืกบับริษัทร่วม                                                                                                                                                          

ปี 
บริษัทร่วม 

(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

อัตรา 
ดอกเบีย้ 
(%) 

ยอด 
ยกมา 
(บาท ) 

ให้กู้
เพิ่ม 

(บาท ) 

ช าระคืน 
ระหว่าง
งวด(บาท) 

ยอดคงเหลือ 
(บาท) 

2557 

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ 
เอ็นเนอรยี่อินเตอร์
เนชัน่แนล 

กรรมการ
ร่วมกนั 

9 6,500,000 - - 6,500,000 

บจก. สหสนิวฒันา โค
เจนเนอเรชัน่ 

บริษัทร่วมของ
บริษัทยอ่ย 

8 740,000 - - 740,000 

บจก. นอร์ท สาธร 
โฮเต็ล 

MLR-
0.25% 

165,254,879 - - 165,254,879 
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ปี 
บริษัทร่วม 

(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

อัตรา 
ดอกเบีย้ 
(%) 

ยอด 
ยกมา 
(บาท ) 

ให้กู้
เพิ่ม 

(บาท ) 

ช าระคืน 
ระหว่าง
งวด(บาท) 

ยอดคงเหลือ 
(บาท) 

ม.ค.-
ก.ย.
2558 

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ 
เอ็นเนอรยี่อินเตอร์
เนชัน่แนล 

กรรมการ
ร่วมกนั 

9 6,500,000 - - 6,500,000 

บจก. สหสนิวฒันา โค
เจนเนอเรชัน่ 

บริษัทร่วมของ
บริษัทยอ่ย 

8 740,000 - - 740,000 

บจก. นอร์ท สาธร 
โฮเต็ล 

MLR-
0.25% 

165,254,879 - - 165,254,879 

 
(2) บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบีย้รับจากบริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์กับ

บริษัทฯ 

ดอกเบีย้รับ 
ปี 2557 
(บาท) 

ดอกเบีย้รับ 
ม.ค. – มิ.ย. 58 

(บาท) 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล  กรรมการร่วมกนั 584,999.98  437,548.00 
บจก. สหสนิวฒันา โคเจนเนอเรชัน่ บริษัทร่วมของ 

บริษัทยอ่ย 
59,200.00 - 

บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล - 14,267,164 
 

(3) บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 
กบับริษัท 

ดอกเบีย้รับ 
ปี 2557 
(บาท) 

ดอกเบีย้รับ 
ม.ค. – มิ.ย. 58 

(บาท) 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล  กรรมการร่วมกนั 1,950,410.98  2,400,410.99 
บจก. สหสนิวฒันา โคเจนเนอเรชัน่ บริษัทร่วมของ

บริษัทยอ่ย 
364,743.25 364,743.25  

บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล 29,252,424.00 43,519,588.00 
 

รายการเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วข้างต้น มีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 
ซึ่งเป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับฐานะทางการเงินของคู่สญัญาให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

8. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
-ไมม่ี- 
 

9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
เอกสารดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 12 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 2:  สารสนเทศตามข้อ 20 ของประกาศเกี่ยวโยง 
 
1.  รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2558 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสดุ) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 
GOLD วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) และวาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่
เก่ียวโยงกนั มีดงันี ้

 
รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท อเดลฟอส จ ากดั 1,262,010,305 66.01 นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายฐาปน สิริวฒัน

ภกัดี เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จ ากดั 
(โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ากดั 
ร้อยละ 50.00 และร้อยละ 50.00 ของทนุช าระแล้ว
ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับ
กรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของ
คูส่ญัญาในการเข้าท ารายการ อนัได้แก่ FPHT และ
กลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รับ สิ ท ธิ ใ ช้ ป ระ โยช น์ ในพื ้น ที่ จ า ก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

บริษัทฯ แต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นถึงความ
สมเหตสุมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ตา่งๆ ในครัง้นี ้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีความเห็นโดยสรุปดงันี ้

 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการออกหุ้ นสามญัเพิ่มทุนของ GOLD ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ได้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL และเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท และ GOLD มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ ตอ่ GOLD และบริษัท โดยจะท าให้ GOLD มีเงินทนุรองรับการพฒันาโครงการต่างๆ รวมทัง้การขยายธุรกิจใน
อนาคตได้ ซึ่ง GOLD จะได้เงินรับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นมูลค่ารวม  4,971.33 ล้านบาท 
เพื่อไปใช้ในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  ของ GOLD ในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการ
สามย่าน ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ GOLD และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ  ที่อยู่
ระหว่างการด าเนินงานในปัจจุบันส่งผลให้  GOLD และบริษัทมีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่มั่นคงขึน้  ประกอบกับ 
GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นและร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ  FPHT เนื่องจาก FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่
ของ FPHT เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในระดบัภมูิภาคเอเซียที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
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พฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การด าเนินธุรกิจประเภทศนูย์การค้า 
โรงแรม และโครงการที่มีการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน (mixed-use) ที่ GOLD มีแผนจะด าเนินการ นอกจากนี ้การ
ระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT ในครัง้นี ้จะสามารถท าได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และสามารถ
ระดมทนุได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการได้ดีกวา่เมื่อเทียบกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปหรือผู้
ถือหุ้นเดิม อีกทัง้จะไม่กระทบต่อสถานะการเงินและการด าเนินงานของบริษัทซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่
ต้องการใช้เงินทนุอยู่แล้ว ในขณะเดียวกนับริษัทเองก็สามารถมีสว่นร่วมในประโยชน์ที่ GOLD จะได้รับจากการเพิ่มทนุใน
ครัง้นีใ้นฐานะที่บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแม่ของ GOLD รวมทัง้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หาก
ในอนาคต GOLD มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้จากการขยายธุรกิจและการลงทนุในโครงการดงักลา่ว นอกจากนี ้การเข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FPHT ใน GOLD จะไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานและการจดัการภายใน
กิจการของGOLD อย่างมีนยัส าคญั และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสดัส่วนและจ านวนกรรมการของ GOLD โดย 
GOLD จะยงัคงพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยัในแนวราบและอาคารสงูเชิงพาณิชย์ต่อไป นอกจากนี  ้
หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นีท้ี่ 7.25 บาทตอ่หุ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน
ได้จากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี และวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิซึ่งมีราคาประเมินตามวิธีดงักลา่วเท่ากับ 
6.89 บาทตอ่หุ้น และ 7.18 บาทตอ่หุ้น ตามล าดบั และเป็นราคาที่อยูใ่นช่วงของการค านวณกรณีการวเิคราะห์ Sensitivity 
ตามวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ ที่เทา่กบั 6.83 - 7.54 บาทตอ่หุ้น 

 
นอกจากนี ้เง่ือนไขต่างๆ ในการเข้าท ารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง  โดยได้ค านึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของ GOLD เป็นส าคญั อีกทัง้เง่ือนไขต่างๆ มีความเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ได้ท าให้
บริษัท และ GOLD เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ได้แก่ 
FPHT ของ GOLD ซึ่งเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั มีความสมเหตสุมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรมผู้ ถือ
หุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และควรลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดัของ GOLD ในครัง้นี ้

 

การผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ GOLD และบริษัท เนื่องจากจะท าให้ GOLD สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุจ านวนมากได้ใน
เวลาที่รวดเร็ว โดยเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นีG้OLD จะน าไปใช้
ส าหรับเป็นเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ  ของ GOLD ทัง้โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานในปัจจบุนัและโครงการในอนาคต ซึง่จะท าให้ GOLD มีรายได้และผลก าไรเพิ่มขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ผู้ขอ
ผอ่นผนัซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าระดบัภมูิภาคเอเซีย ที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศนูย์กลางเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว และชุมชมที่ส าคญัในหลายทวีปทัว่โลก โดย GOLD และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ขอผ่อนผนัอาจประสาน
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ความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์  ฐานลกูค้า 
เครือขา่ยทางธุรกิจ รวมถึงจะสง่ผู้บริหารหรือพนกังานที่มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุม หารือและแบ่งปันประสบการณ์
กบั GOLD ในฐานะฝ่ายจดัการของ GOLD ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการแขง่ขนัของบริษัทในอนาคต 
โดยที่ผู้ ขอผ่อนผนัไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญภายใน  12 เดือน
ข้างหน้า GOLD จะยงัคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมได้อย่างตอ่เนื่อง แตจ่ะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึน้ มีโอกาสที่
ขยายธุรกิจและมีผลการด าเนินงานที่เติบโตและดีขึน้ในอนาคต  ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 
GOLD ได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน  GOLD ที่ดีขึน้ หาก GOLD มีผลการด าเนินงานจากการ
ประกอบธุรกิจที่ดีขึน้ในอนาคต  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัที่ 7.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม 
โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้จากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี และวิธีมูลค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิซึ่งมรีาคาประเมินตามวิธีดงักลา่วเทา่กบั 6.89 บาทตอ่หุ้น และ 7.18 บาทตอ่หุ้น ตามล าดบั 
และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการค านวณกรณีการวิเคราะห์ Sensitivity ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่
เทา่กบั 6.83 - 7.54 บาทตอ่หุ้น  

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การท ารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความ
ยุติธรรม ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการและควรลงมติอนุมัติผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของบริษัทในครัง้นี ้

 

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น  ของ GOLD 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุของ GOLD ในโครงการสามย่าน เป็นการเข้าลงทนุในโครงการท่ีมี
ศกัยภาพ ตามนโยบายของ GOLD ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่ตัง้อยู่ในท าเลที่ตัง้ที่มีศักยภาพในใจกลางของย่านธุรกิจ  การค้า และย่านการศึกษาที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการสามารถเช่ือมต่อกับทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าได้  ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ในย่านใจกลางเมือง มีรูปแบบการพฒันาโครงการท่ีมีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) 
ในลกัษณะของการให้บริการได้หลากหลาย ช่วยดงึดดูกลุม่ลกูค้าให้มาใช้บริการจ านวนมาก และสร้างความสม ่าเสมอของ
การใช้บริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึน้และต่อเนื่องในระยะยาวให้กับ  GOLD และจะส่งผลต่อ
รายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทในฐานะบริษัทแม่และเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ  GOLD นอกจากนี  ้การลงทุนใน
โครงการสามย่านเป็นการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่  GOLD และบริษัทมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในปัจจบุนั และเป็นไปตามวิสยัทศัน์ของ GOLD ที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า ครอบคลมุ
ทัง้ในส่วนของที่อยู่อาศยัและอาคารในเชิงพาณิชยกรรมของประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม  การเข้าท ารายการในครัง้นีม้ี
ผลกระทบและความเสีย่งในด้านตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงจากการไมส่ามารถก่อสร้างโครงการได้ทนัตามก าหนดเวลา ความ
เสี่ยงจากต้นทนุโครงการที่อาจเพิ่มสงูขึน้ (Cost Overrun) และความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ความเสีย่งจากภาระ
หนีส้ินและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ความเสี่ยงจากผลขาดทนุในช่วงแรกของการลงทนุ ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ทัว่ไป เป็นต้น  GOLD จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิของ
โครงการมีค่าเป็นบวกเท่ากบั 341.73 ล้านบาท มีอตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Project IRR) เท่ากบัร้อยละ 11.65 ต่อปี 
ซึ่งสงูกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  (WACC) ของโครงการที่ร้อยละ 11.11 และสงูกว่าประมาณการอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของโครงการสูงสุดที่คาดไว้ประมาณร้อยละ  5.00 ดังนัน้ โครงการมีความคุ้ มค่าในการลงทุน  ให้
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ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ ทัง้นี ้โครงการมีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 11.38 ปี หากพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของเง่ือนไขในการท ารายการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เง่ือนไขโดยรวมของการ
เข้าท ารายการของบริษัทในครัง้นี ้เป็นเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบริษัทกบักลุม่ผู้ได้รับสทิธิ โดยได้ค านงึถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั อีกทัง้เง่ือนไขตา่งๆ มีความเหมาะสม เป็น ธรรม และไมไ่ด้ท าให้บริษัท
เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด  

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนของ GOLD ในโครงการสามย่านมีความเหมาะสม  ราคาและ
เง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรม ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าท า
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

 

โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการตา่งๆ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 7 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่ระบุถงึความสมเหตุสมผล 

และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 11 ของสารสนเทศที่เก่ียวโยงกนั กรณีการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และในข้อ 12 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการเข้า
ลงทนุในโครงการสามยา่นของเอกสารแนบฉบบันี ้

 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อข้างต้น 

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 


