
เอกสารแนบ 7 

     

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 และการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

 
 
 

ของ 
 
 

 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

1.  การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

2.  การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

3.   การเขาลงทุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในโครงการสามยาน 

  

 

 
จัดทําโดย 

 

 
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 
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คํายอ 
 

บริษัท หรือ UV บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
GOLD หรือ กิจการ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
KLAND บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
GLR บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด 
UN บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จํากัด 
BE บริษัท บานฉางเอสเตท จํากัด 
SS บริษัท สาธรทรัพยสิน จํากัด 
NR บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จํากัด 
NSR บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด 
NSH บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จํากัด         
FPHT หรือ ผูขอผอนผัน บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด 
FCL  Frasers Centrepoint Limited 
TCCA TCC Asset Limited 
IBIL InterBev Investment Limited 
IBHL International Beverage Holdings Limited 
ThaiBev บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
สิริวนา บริษัท สิริวนา จํากัด 
MM Group MM Group Limited 
ทิพยพัฒน บริษัท ทิพยพัฒนอารเขต จํากัด  
กลุมผูไดรับสิทธิ บริษัท ทิพยพัฒนอารเขต จํากัด และ/หรือบริษัทในกลุมของนายเจริญ สิริวัฒน

ภักดี ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิใชประโยชนในพ้ืนที่จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Private Placement  การจัดสรรหุนเพ่ือเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 

Whitewash การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD  โดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

โครงการสามยาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่หมอน 21 - 22 (พ้ืนที่บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน ฝงตรง
ขามกับอาคารจัตุรัสจามจุรี) 

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 

ผูประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และ บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด  

สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  



 

 

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 
2547 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
อพ. 044/2558      

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

  
เรื่อง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายการที่เก่ียวโยงกัน และการขอผอนผันการทํา

คําเสนอซื้อหลักทรัพย โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash)  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
1.  รายการที่เก่ียวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี  

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
2. การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) 
3. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรณีการลงทุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี  

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในโครงการสามยาน 

เรียน กรรมการตรวจสอบและผูถือหุน 
 บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องสําคัญดังน้ี 

1. เห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัท แผนดินทอง พร็อพ
เพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25 บาท เปนจํานวน 11,037,670,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 685,700,997 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ไดแก บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ GOLD และบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 7.25 
บาท รวมมูลคาเทากับ 4,971,332,228.25 บาท โดยในการน้ี GOLD จะเขาทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD 
(Share Subscription Agreement) กับ FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT สําหรับการดําเนินการดังกลาว โดยมีเง่ือนไขที่
กําหนดให FCL สามารถระบุใหบุคคลอื่นที่ FCL กําหนดสามารถเขาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทได  
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ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT เปนราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง 
ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของ GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 
ยอนหลังสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2558 เพ่ือขออนุมัติให GOLD เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ที่เทากับ 7.03 
บาทตอหุน) 

2. เห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้ งหมดของ  GOLD โดย  FPHT โดยอาศัยมติที่ประชุมผู ถือหุน  (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ (Whitewash) เน่ืองจากภายหลังที่ FPHT ไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD จํานวน 685,700,997 หุนแลว FPHT จะถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอยละ 29.51 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพิ่มทุน) ซึ่งขามรอยละ 25 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) สงผลให FPHT 
จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ อยางไรก็ดี FPHT แจง GOLD วา ไมประสงคที่จะทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD และมีความประสงคที่จะขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดย
อาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน (Whitewash)  

3. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนในโครงการสาม
ยานของ GOLD โดยการรวมทุนกับบริษัท ทิพยพัฒนอารเขต จํากัด (“ทิพยพัฒน”) และ/หรือบริษัทในกลุมของนายเจริญ สิริ
วัฒนภักดี ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิใชประโยชนในพ้ืนที่จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (“กลุมผูไดรับสิทธิ”) ดวยการเขาลงทุนใน
บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ทั้งน้ี กลุมผูไดรับสิทธิจะถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมในสัดสวนรอยละ 51.00 และ GOLD 
จะถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมในสัดสวนรอยละ 49.00 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะ
จัดต้ังขึ้นใหม โดยมูลคาเงินลงทุนในสวนของ GOLD รวมประมาณ 1,960 ลานบาท โดยภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทที่
จัดต้ังขึ้นใหมจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD และบริษัท จากการที่ GOLD เปนผูมีอํานาจควบคุมจากโครงสราง
กรรมการ และทีมงานที่จะเปนผูดําเนินโครงการ 

อน่ึง การเขาทํารายการของ GOLD ดังกลาวขางตน ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดย
ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย กอนนําวาระดังกลาวเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 บริษัทถือหุนรอยละ 55.73 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD ซึ่งบริษัท และ GOLD 
กําหนดจะจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. และ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 
เวลา 14.00 น. ตามลําดับ 

ในการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณา (1) การอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD และการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ (2) การผอน
ผันทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD (Whitewash) น้ัน เน่ืองจากเรื่องตาม (1) - (2) ดังกลาว เปนเรื่องที่มีความ
เก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากมีเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
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จะถือวาเรื่องที่ไดรับการอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่อง และเปนเง่ือนไขซึ่งกัน
และกันตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทอีก และ GOLD จะไมดําเนินการเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมวิสามัญของ 
GOLD พิจารณาอนุมัติ  

ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติ (1) - (2) ขางตน บริษัทจะเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติให GOLD เขาลงทุนในโครงการสามยานตอไป อยางไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ตาม (1) - (2) ขางตน แตไมอนุมัติใหเขาลงทุนในโครงการสามยาน บริษัทจะยังคงดําเนินการ
ตาม (1) - (2) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน และ GOLD จะดําเนินการเสนอเรื่องตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนของบริษัทอนุมัติ ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

ทั้งน้ี เง่ือนไขการขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว จากที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD เปนเง่ือนไขในลักษณะ
เดียวกันกับเง่ือนไขของบริษัทขางตน 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD จัดเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (“ประกาศ รายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันเทากับ
รอยละ 66.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

ทั้งน้ี เมื่อนับรวมรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี ไดแก การขายที่ดินเปลาของ GOLD ซึ่งต้ังอยูที่อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 1.77 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย 
และรายการที่เก่ียวโยงกันรายการอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 จะขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 อันไดแก การเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD มูลคาเงินลงทุนในสัดสวน
ของ GOLD ประมาณ 1,960 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 26.37 รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะมีขนาดรายการ
รวมเทากับรอยละ 95.02 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย  

การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการ
เขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 16 
มีนาคม 2558 จํานวน 1,262,010,305 หุน คิดเปนรอยละ 66.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

 นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ดังกลาว จะเปนผลให FPHT ไดมา
ซึ่งหุนสามัญของ GOLD โดย FPHT เปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD จะไดรับ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนจํานวน 685,700,997 หุน ซึ่งจะเปนผลให FPHT ไดมาซึ่งหุนสามัญของ GOLD  รอยละ 
29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน)  ซึ่งขามรอยละ 
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25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ทําให FPHT มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม)  (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554  และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ.
12/2554”) อยางไรก็ตาม FPHT จะยื่นหนังสือขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุนของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ซึ่ง FPHT จะ
ไดรับการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD มีมติ
อนุมัติให GOLD ออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก FPHT และอนุมัติยินยอมให FPHT ไมตองทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ภายหลังไดมาซึ่งหุนสามัญของ GOLD ตามจํานวนดังกลาวขางตน โดยจะตอง
ไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ทั้งน้ี ผูถือหุนของบริษัทที่มีสวนไดเสียในเรื่องดังกลาวและไมมีสิทธิ
ออกเสียง ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จํานวน 1,262,010,305 หุน คิดเปน
รอยละ 66.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

สําหรับการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน  ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (“ประกาศการ
ไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด 9 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 มีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 
41.23 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยทั้งน้ี เมื่อรวมรายการเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD กับ
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก รายการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ไดอนุมัติการลงทุนกอสรางโรงแรมซึ่งเปนสวนหน่ึงในโครงการ FYI CENTER - For Your 
Inspiration Workplace ซึ่งต้ังอยูบริเวณสี่แยกคลองแตย ถนนพระราม 4 มูลคากอสรางรวมประมาณ 866.99 ลานบาท ซึ่งมี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 2.79 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 44.02 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตตํ่ากวารอยละ 50 
ดังน้ัน บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพย และจัดสงสารสนเทศ
ดังกลาวใหผูถือหุนของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดจัดสงสารสนเทศ
การทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันใหแกผูถือหุนของบริษัทพรอมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในคราวเดียวกันน้ี 

นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท (รายละเอียดความสัมพันธปรากฏ
ในขอ 1.1.4) เปนเหตุใหการเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมี
ขนาดรายการเก่ียวโยงเทากับรอยละ 26.37 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย คํานวณตามงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
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ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการรวมกับรายการที่เก่ียวโยงกันรายการอ่ืนที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
ไดแก รายการซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการของ GOLD ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติการจําหนายที่ดิน
เปลาของ GOLD  ซึ่งต้ังอยูที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 1.77 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย และรายการที่เก่ียวโยงกันรายการอ่ืนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2558 จะขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 อันไดแก การออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งมีขนาดรายการรอยละ 
66.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะ
มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 95.02 ซึ่งมีขนาดรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
และบริษัทยอย 

การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน
น้ัน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอ
ที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จํานวน 
1,262,010,305 หุน คิดเปนรอยละ 66.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั  

นอกจากน้ี ในการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเขาทํารายการตางๆดังกลาวขางตน บริษัทตอง
จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการ ตลอดจนความเห็นตอการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย และความเหมาะสม
ของราคาหลักทรัพยที่ออกใหมที่จะเสนอขายใหแกผูขอผอนผัน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในอนุมัติการเขาทํา
รายการ ทั้งน้ี บริษัทไดแตงต้ังบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) 
ในการทําหนาที่ใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังกลาว  

ในการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นตอการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาขอมูลและ
เอกสารที่ไดรับจากบริษัท และ GOLD รวมท้ังขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไป เชน มติคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการเขาทํา
รายการ แบบรายงานการเพ่ิมทุน และสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการ แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
อนุมัติใหไดมาซึ่งหลักทรัพยใหมโดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงิน ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานท่ีเก่ียวของ รายงาน
การประเมินมูลคาทรัพยสิน รางสัญญาซื้อขายหุน (Share Subscription Agreement) รางสัญญาที่เก่ียวของกับการเขาทํา
รายการ สัญญาและใบอนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ GOLD  รางบันทึกความเขาใจระหวาง 
GOLD และกลุมผูไดรับสิทธิ และเอกสารอ่ืนๆ ที่ไดรับจากบริษัท และ GOLD รวมท้ังจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท 
และ GOLD ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการ
วิเคราะหและการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งน้ี 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและเอกสารท้ังหมดที่ไดรับจากบริษัท 
GOLD และผูที่เก่ียวของ รวมท้ังขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัท และ GOLD มีความเปนจริง ถูกตอง และครบถวน โดยไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระสําคัญ และ
ไมมีเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น หรือมีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้น ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล
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ประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท และ GOLD ตลอดจนเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และขอมูลที่เกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาเทาน้ัน หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอทํารายการของ GOLD ในครั้งน้ี รวมถึงสงผลกระทบตอบริษัทและการตัดสินใจของผู
ถือหุนได  ดังน้ันการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอ
บริษัทและผูถือหุนในภายหนาได อีกทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความเห็น
แกผูถือหุนของบริษัท ตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทาน้ัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการ
เขาทํารายการในครั้งน้ี อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งน้ี การใหความเห็นน้ีมิไดเปนการรับรอง
ผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมตองรับผิดชอบตอ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ทั้งน้ี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปน้ี 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได
อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเขาทํารายการ 
(1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25 บาท เปนจํานวน 
11,037,670,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 685,700,997 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ไดแก FPHT  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ GOLD และบริษัท
โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท (2) ขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ใหแก FPHT และ (3) ลงทุนในโครงการสามยาน โดยรวมลงทุนกับกลุมผูไดรับสิทธิ ใน
บริษัทที่จะจัดต้ังใหม ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD จัดเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่
เก่ียวโยงกันเทากับรอยละ 66.88 ของมูลคาสนิทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย คํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งน้ีเมื่อนับรวมรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใน
ระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งน้ี 
ไดแก การขายที่ดินเปลาของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 1.77 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและ
บริษัทยอย และรายการท่ีเก่ียวโยงกันรายการอื่นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 จะขออนุมัติการเขาทํา
รายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2558 อันไดแก การเขาลงทุนในโครงการสามยาน ของ GOLD มูลคาเงิน
ลงทุนในสัดสวนของ GOLD ประมาณ 1,960 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 26.37 รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมด
จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 95.02 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย 

การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการ
เขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD โดยอาศัยมติท่ีประชุมถือหุน (Whitewash) 
เน่ืองจาก FPHT จะไดรับจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี จํานวน 685,700,997 หุน ซึ่งจะเปนผลให FPHT ไดมาซึ่ง
หุนสามัญของ GOLD  รอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 
(ภายหลังการเพ่ิมทุน) ซึ่งขามรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD  ทํา
ให FPHT มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และประกาศ ทจ.12/2554 
อยางไรก็ตาม FPHT จะยื่นหนังสือขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือ
หุน (Whitewash)  ภายใตประกาศ สจ. 36/2546 ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง FPHT ผูขอผอนผันจะไดรับการผอนผันการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD มีมติอนุมัติให GOLD ออกและ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก FPHT และอนุมัติยินยอมให FPHT ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของ GOLD ภายหลังไดมาซึ่งหุนสามัญของ GOLD ตามจํานวนดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
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การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน  ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือ
จําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน  2558 มีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 41.23  ของมูลคา
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งน้ี เมื่อรวมรายการเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD กับรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยรายการอื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก การลงทุนกอสรางโรงแรมซึ่งเปนสวนหน่ึงใน
โครงการ FYI CENTER - For Your Inspiration Workplace ซึ่งต้ังอยูบริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 ซึ่งมีขนาด
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดเทากับรอยละ 2.79 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย รายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 44.02 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเขาขายเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 

นอกจากนี้ เน่ืองจากบริษัทที่จะจัดต้ังใหมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท เปนเหตุใหการเขาทํารายการดังกลาว
เขาขายเปนรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงเทากับรอยละ 26.37 ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษทัและบริษัทยอย  คํานวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด 9 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการรวมกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ้น
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก รายการจําหนายที่ดินเปลาของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 1.77 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย และรายการที่เก่ียวโยงกันรายการอ่ืนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2558 จะขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2558 อันไดแก การออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก FPHT  ดังที่กลาวแลวขางตน ซึ่งมีขนาดรายการรอยละ 66.88 
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะมี
ขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 95.02 ซึ่งมีขนาดรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและ
บริษัทยอย 

การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน
โดยมีขนาดรายการดังกลาวขางตน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตอง
ขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขา
ทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

การเขาทํารายการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด ไดแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
FCL และเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD  มีความเหมาะสมและเปนประโยชน ตอ GOLD และบริษัท โดย
จะทําให GOLD มีเงินทุนรองรับการพัฒนาโครงการตางๆ รวมท้ังการขยายธุรกิจในอนาคตได  ซึ่ง GOLD จะไดเงินรับ
เงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนมูลคารวม 4,971.33 ลานบาท เพ่ือไปใชในการขยายธุรกิจสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ GOLD ในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพิ่มรายไดใหแก 
GOLD และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่อยูระหวางการดําเนินงานในปจจุบัน 
สงผลให GOLD และบริษัทมีฐานะการเงินและสภาพคลองที่มั่นคงขึ้น ประกอบกับ GOLD จะไดรับประโยชนจากการเขา
ถือหุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจของ FPHT เน่ืองจาก FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT เปนผูประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซียที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนยการคา โรงแรม และโครงการที่มีการใช
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ประโยชนแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ นอกจากน้ี การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแก FPHT ในครั้งน้ี จะสามารถทําไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถระดมทุนไดครบถวนตามจํานวนที่
ตองการไดดีกวาเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปหรือผูถือหุนเดิม อีกทั้งจะไมกระทบตอ
สถานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใชเงินทุนอยูแลว ใน
ขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถมีสวนรวมในประโยชนที่ GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีในฐานะท่ีบริษัทเปนผู
ถือหุนใหญและเปนบริษัทแมของ GOLD รวมท้ังมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น หากในอนาคต GOLD มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการดังกลาว นอกจากน้ี การเขามาเปนถือหุนใหญของ FPHT ใน 
GOLD จะไมเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ GOLD อยางมีนัยสําคัญ 
และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสัดสวนและจํานวนกรรมการของ GOLD โดย GOLD จะยังคงพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยในแนวราบและอาคารสูงเชิงพาณิชยตอไป  

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงตอบริษัทในฐานะผูถือหุนเดิมของ GOLD 
โดยจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ใหลดลงจากเดิมที่มี
สัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 แตทั้งน้ีบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด และมีอํานาจในการควบคุม 
GOLD ตอไป รวมท้ังยังคงมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวม โดยรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ GOLD ตอไป และ
มีผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) รอยละ 29.51 แตทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนตางๆ ที่ 
GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุน และการนําเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการตางๆ อันจะนํามา
ซึ่งรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงคาดวาในอนาคตเมื่อการพัฒนาโครงการตางๆ แลวเสร็จ และสามารถสรางผล
กําไรท่ีเพ่ิมขึ้นใหแก GOLD ไดแลว จะทําใหผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรน้ีลดลงได นอกจากน้ี หากพิจารณา
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ีที่ 7.25 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดจากวิธี
ปรับปรุงมูลคาตามบัญชี และวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เทากับ 6.89 บาทตอหุนและ 7.18 บาทตอหุน 
ตามลําดับ และเปนราคาที่อยูในชวงของการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เทากับ 6.83 - 7.54 บาทตอหุน 

นอกจากน้ี เง่ือนไขตางๆ ในการเขาทํารายการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียว
โยงกันในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยได
คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ และไมไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด ไดแก FPHT ซึ่งเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม 
บริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด ในคร้ังน้ี 

การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD โดยอาศัยมติท่ีประชุมถือหุน (Whitewash) มี
วัตถุประสงคเพ่ือให FPHT หรือผูขอผอนผันไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD จํานวน 685,700,997 หุน ใน
ราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท ซึ่งจะทําให FPHT ถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) ซึ่งสัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 
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ขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยผูขอผอนผันจะยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash)  ตอไป  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผันมี
ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ GOLD และบริษัท เน่ืองจากจะทําให GOLD สามารถจัดหาแหลงเงินทุนจํานวนมาก
ไดในเวลาที่รวดเร็ว โดยเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันในครั้งน้ี GOLD จะนําไปใช
สําหรับเปนเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของ GOLD ทั้งโครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต ซึ่งจะทําให GOLD มีรายไดและผลกําไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูขอผอนผันซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําระดับภูมิภาค
เอเซีย ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจรในเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และชุมชมที่สําคัญในหลายทวีปทั่วโลก โดย GOLD และ FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของผูขอ
ผอนผันอาจประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน ความรู เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือ
และแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการ
แขงขันของบริษัทในอนาคต โดยที่ผูขอผอนผันไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญภายใน 12 เดือนขางหนา GOLD จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเชนเดิมไดอยางตอเน่ือง แตจะมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรงขึ้น มีโอกาสที่ขยายธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสใหบริษัทใน
ฐานะผูถือหุนใหญของ GOLD ไดรับผลตอบแทนและสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน GOLD ที่ดีขึ้น หาก GOLD มีผลการ
ดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ี ทําใหบริษัทและผูถือหุนรายอื่นของ GOLD ไดรับผลกระทบจากสิทธิใน
การออกเสียง (Control Dilution) สวนแบงกําไร (Earning Dilution) ที่ลดลง นอกจากน้ี การท่ีผูขอผอนผันมีสัดสวนการถือ
หุนใน GOLD เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือมีสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 
จะทําใหผูขอผอนผันสามารถถวงดุลการออกเสียงหรือคัดคานมติที่ประชุมผูถือหุน (Block Vote) ในเรื่องสําคัญๆซึ่งตองใช
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได 

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผันที่ 7.25 บาทตอหุน มีความเหมาะสม ตามท่ีได
กลาวแลวขางตน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความ
ยุติธรรม บริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการผอนผันการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD โดยอาศัยมติท่ีประชุมถือหุน (Whitewash) ในคร้ังน้ี 

การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน เปนการเขาลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ตามนโยบายของ 
GOLD ที่มุงเนนการสรางการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเปนการขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูในทําเล
ที่ต้ังที่มีศักยภาพในใจกลางของยานธุรกิจ การคา และยานการศึกษาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการสามารถ
เช่ือมตอกับทางเขาออกของสถานีรถไฟฟาได ซึ่งถือเปนจุดเดนที่สําคัญของโครงการอสังหาริมทรัพยในยานใจกลางเมือง มี
รูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed - Use) ในลักษณะของการใหบริการไดหลากหลาย ชวย
ดึงดูดกลุมลูกคาใหมาใชบริการจํานวนมาก และสรางความสมํ่าเสมอของการใชบริการ ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการสราง
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รายไดใหเพ่ิมขึ้นและตอเน่ืองในระยะยาวใหกับ GOLD และจะสงผลตอรายไดและผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทในฐานะ
บริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญของ GOLD นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการสามยานเปนการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD และบริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญในปจจุบัน และเปนไปตาม
วิสัยทัศนของ GOLD ที่จะเติบโตเปนผูประกอบการอสังหาริมทรัพยช้ันนํา ครอบคลุมทั้งในสวนของที่อยูอาศัยและอาคาร
ในเชิงพาณิชยกรรมของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงในดานตางๆ เชน ความเส่ียงจากการไม
สามารถกอสรางโครงการไดทันตามกําหนดเวลา ความเสี่ยงจากตนทุนโครงการที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น (Cost Overrun) และ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ความเสี่ยงจากภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น ความเสี่ยงจากผลขาดทุนใน
ชวงแรกของการลงทุน ซึ่งเปนปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วไป เปนตน 

GOLD จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการมีคาเปนบวก
เทากับ 341.73 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป ซึ่งสูงกวาตนทุนทางการเงิน
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่รอยละ 11.11 และสูงกวาประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของโครงการ
สูงสุดที่คาดไวประมาณรอยละ 5.00 ดังน้ัน โครงการมีความคุมคาในการลงทุน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งน้ี โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11.38 ป 

หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของเง่ือนไขในการทํารายการในครั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา 
เง่ือนไขตางๆของการเขาทํารายการของ GOLD ในครั้งน้ี เปนเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางGOLD กับกลุมผู
ไดรับสิทธิ โดยไดคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วาเง่ือนไขโดยรวมของการเขาทํารายการในครั้งน้ีมีความเหมาะสม เปนธรรม และไมไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยาง
ใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยานซึ่งเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันมีความเหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผูถือหุนจะ
ไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยานในคร้ังน้ี 

การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในครั้งน้ี ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับน้ี ทั้งน้ี การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 12 - 

1. รายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี  
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1.1 ลักษณะของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทเพ่ืออนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD จาก 7,780,590,264.25 บาท 
เปน 11,037,670,000 บาท แบงออกเปน 2,323,720,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 685,700,997 หุน เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ไดแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท และ GOLD (รายละเอียดความสัมพันธปรากฏในขอ 1.1.4)  ในราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท รวมมูลคา
เสนอขายทั้งสิ้น 4,971,332,228.25 บาท โดยราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาที่สูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน
สามัญของ GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลังสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการ GOLD มีมติให
เสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เพ่ือขออนุมัติให GOLD เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน คือ ระหวางวันที่ 
15 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีราคาหุนเทากับ 7.03 บาทตอหุน 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีน้ัน GOLD มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุน
สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ไปใชเปนเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ GOLD ในอนาคต 
รวมถึงเปนเงินลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพ่ิมรายไดใหแก GOLD และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ทั้งที่อยูระหวางดําเนินการในปจจุบันของ GOLD  

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ดังกลาว จะเปนผลให FPHTไดมาซึ่งหุนสามัญของ GOLD 
รอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) ซึ่ง
ขามรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD  (ภายหลังการเพ่ิมทุน) 
ซึ่งในกรณีดังกลาว FPHT จะมีหนาที่ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ตาม พรบ. หลักทรัพยฯ และ ประกาศ 
ทจ.12/2554 อยางไรก็ดี FPHT มีความประสงคจะยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดย
อาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ตามประกาศ สจ. 36/2546  โดย FPHT จะไดรับการผอนผันตอเมื่อที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัท และ GOLD มีมติอนุมัติให GOLD ออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก FPHT และอนุมัติ
ยินยอมให FPHT ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ภายหลังไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD 
จํานวนดังกลาว 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 
เวลา 10.00 น. และคณะกรรมการ GOLD ไดพิจารณากําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม  
2558 เวลา 14.00 น. เพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการของ GOLD ดังกลาว และหากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวมีมติอนุมัติ
ให GOLD เขาทํารายการได GOLD คาดวาการทํารายการจะแลวเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากไดรับมติอนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาวจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

อน่ึง ในการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณา (1) การอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD และการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ (2) การ
ผอนผันทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD (Whitewash) น้ัน เน่ืองจากเร่ืองตาม (1) - (2) ดังกลาว เปนเรื่องที่มี
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ความเก่ียวเนื่องกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากมีเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
จะถือวาเรื่องที่ไดรับการอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาเรื่องที่มีความเก่ียวเน่ือง และเปนเง่ือนไขซึ่งกัน
และกันตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทอีก และ GOLD จะไมดําเนินการเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมวิสามัญของ 
GOLD พิจารณาอนุมัติ  

ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติ (1) - (2) ขางตน บริษัทจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติให GOLD เขาลงทุนในโครงการสามยานตอไป อยางไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติ
เรื่องตางๆ ตาม (1) - (2) ขางตน แตไมอนุมัติใหเขาลงทุนในโครงการสามยาน บริษัทจะยังคงดําเนินการตาม (1) - (2) ตามที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน และ GOLD จะดําเนินการเสนอเรื่องตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท
อนุมัติตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียว
โยงกันของบริษัท และ GOLD ซึ่งมีมูลคาเสนอขายรวม 4,971.33 ลานบาท ถือเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เทากับรอยละ 66.88  ของมูลคาสินทรัพยที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังน้ี 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ของ GOLD 

ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน = 

= 

(4,971.33 x 100%) / 7,432.77 ลานบาท 

รอยละ 66.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณานับรวมรายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ไดแก การขายท่ีดินเปลา อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ ซึ่งมี
ขนาดรายการรอยละ 1.77 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย และรายการท่ีเก่ียวโยงกันรายการอ่ืน
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 จะขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2558 
อันไดแก การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน ดวยมูลคาเงินลงทุนในสัดสวนของ GOLD ประมาณ 1,960 ลาน
บาท ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 26.37 รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 95.02 ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเก่ียวโยง 

ขนาดรายการเก่ียวโยง = มูลคาสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการเก่ียวโยง รายละเอียดการคํานวณ ขนาดรายการ 
1. การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด รวม 4,971.33ลานบาท 

= 4,971.33 ลานบาท / 7,432.77  ลานบาท รอยละ 66.88 

2. การเขาลงทุนในโครงการสามยาน มูลคาเงินลงทุนใน
บริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหมในสวนของ GOLD 1,960 ลาน
บาท 

= 1,960 ลานบาท / 7,432.77 ลานบาท รอยละ 26.37 
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รายการเก่ียวโยง รายละเอียดการคํานวณ ขนาดรายการ 
3. การจําหนายที่ดินเปลาอําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มูลคา 127.00 ลานบาท (รายการที่
เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา) 

= 127.00 ลานบาท / 7,187.98 ลานบาท รอยละ 1.77 

ขนาดรายการเก่ียวโยง รอยละ 95.02 

หมายเหตุ : NTA ของบริษัท = สินทรัพยรวม - สินทรัพยไมมีตัวตน - หนี้สิน - สวนของผูถือหุนสวนนอย 
  = 31,529.85 - 77.96 - 20,676.83 - 3,342.30 ลานบาท 
  = 7,432.77  ลานบาท 

การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการ
เขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก
บุคคลในวงจํากัดซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD กรรมการของบริษัทที่มีสวนไดเสีย ไดแก นายปณต สิริ
วัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชัย ไมเขารวมประชุมและไมไดใชสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติการเขาทํารายการ 

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการของ GOLD เพ่ืออนุมัติในเรื่องดังกลาว กรรมการของ GOLD ที่มีสวนได
เสีย ไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน พีชานนท และ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ไมเขา
รวมประชุมและไมไดใชสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการเขาทํารายการ 

1.1.3 มูลคาสิ่งตอบแทนและเกณฑในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT มูลคารวมทั้งสิ้น 4,971.33 ลานบาท น้ัน  GOLD จะ
ไดรับชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนเงินโอน หรือแคชเชียรเช็ค โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภทสินทรัพย ผูจองซื้อ 
มูลคาส่ิงตอบแทน 

(บาท) 
เกณฑที่ใชในการกําหนด 
มูลคารวมของรายการ 

1. หุนสามัญจํานวนไมเกิน 
685,700,997 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 4.75 บาท ราคา
เสนอขายหุนละ 7.25 บาท 

FPHT 4,971,332,228.25 ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ GOLD ในราคา 
7.25 บาทตอหุน เปนราคาที่เกิดจากการเจรจาระหวาง 
GOLD กับ FPHT โดย GOLD อางอิงจากผลการประเมิน
มูลคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี และวิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจากการจัดทําของฝาย
บริหารของ GOLD รวมถึงพิจารณาราคาตลาดเฉลี่ยของ
หุนสามัญของ GOLD ในชวง 30 วันทําการ กอนวันที่
คณะกรรมการบริษัทของ GOLD จะมีมติอนุมัติการเขา
ทํารายการ ซ่ึงเทากับ 6.87 บาทตอหุน 

 รวม ไมเกิน 
4,971,332,228.25 
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ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ในครั้งน้ี สูงกวามูลคาที่ตราไวของหุนที่ 4.75 บาทตอ
หุน และมูลคาตามบัญชี อีกทั้งเปนราคาที่สูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการติดตอกันกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการ ติดตอกันกอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทของ GOLD ต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2558 - วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2558 

7.03 บาทตอหุน 

 มูลคาตามบัญชีตอหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 4.88 บาทตอหุน 

 ราคาหุนจากผลการจัดทําของฝายบริหารของ GOLD (ภายหลังจากหัก
เงินปนผลจาย 0.05 บาทตอหุน) ดวยวิธีดังน้ี 

-   วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

-   วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach) 

 
 

6.75 

7.21 

 

 
 

บาทตอหุน 

บาทตอหุน 

 ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด 7.25 บาทตอหุน 

ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวและเรื่องที่เก่ียวของแลว 
GOLD คาดวาจะดําเนินการเพ่ือให  FPHT จองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนแก GOLD รวมทั้งนําหุน
สามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพยไดแลวเสร็จภายใน
ไตรมาส 1 ป 2559 

นอกจากน้ี ในวันที่ FPHT ชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ที่ราคา 7.25 บาทตอหุน หากราคาดังกลาวตํ่ากวา
ราคาตลาดของหุนของ GOLD อาจเขาเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ (Share-based Payment) และอาจมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทจากการเขาทํารายการ
ดังกลาว  ซึ่งในการบันทึกบัญชีที่เก่ียวของ ผูบริหารและผูสอบบัญชีของ GOLD และบริษัท จะรวมกันพิจารณาให
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของตอไป 

1.1.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูขาย : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ผูซื้อ : บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT เปนบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัท และ GOLD  โดยมีรายละเอียด
ความสัมพันธดังน้ี 
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 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการและผูถือหุนใหญที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของ TCC Asset Limited 1 (“TCCA”) และ 
InterBev Investment Limited 2 (“IBIL”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ FCL ในปจจุบัน (TCCA และ 
IBIL ถือหุน FCL รอยละ 59.28 และรอยละ 28.49 ตามลําดับ) มีความสัมพันธเปนญาติสนิทกับ
กรรมการ และ/หรือผูถือหุนใหญของบริษัท และ GOLD  (อันไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี3 นาย
ฐาปน สิริวัฒนภักดี4 และนายโชติพัฒน พีชานนท5) โดยมีโครงสรางการถือหุนดังน้ี 

                                                           
1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ีถือหุนใน TCCA ทานละรอยละ 50.00 
2 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุนรอยละ 100 ใน IBIL และ Thai Beverage Public Company Limited 

(“ThaiBev”) เปนผูถือหุนใหญรอยละ 100.00 ใน IBHL ทั้งนี้ผูถือหุนใหญของ ThaiBev ไดแก บริษัท สิริวนา จํากัด (“สิริวนา”) และ 
MM Group Limited (“MM Group”) โดยแตละกิจการถือหุนใน ThaiBev ในสัดสวนรอยละ 45.27 และรอยละ 20.61 ตามลําดับ และ
ดวยเหตุที่นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุนในสิริวนา รวมกันประมาณรอยละ 51.00 และถือหุนใน 
MM Group รวมกันเทากับรอยละ 100.00 สงผลใหทั้งสองทานถือหุนใน FCL เทากับสัดสวนการถือหุน FCL โดย IBIL ซ่ึงเทากับ
รอยละ 28.49 

3 นายปณต สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผูถือ
หุนใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุนรอยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี เปนบุตรชายของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผูถือหุน
ใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุนรอยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปนบุตรชายของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

5 นายโชติพัฒน พีชานนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD และ FCL ทั้งนี้ นายโชติพัฒน พีชานนท เปนสามีบุตรสาวของนาย
เจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
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นายฐาปน  และ นายปณต
สิริวัฒนภักดี

บจก.อเดลฟอส

UV

GOLD

กลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักด*ี

TCC Asset 
Limited

Inter Bev Investment
Limited

FCL**

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด

100%

66.01%

55.73%
100%

100%

59.28% 28.49%

บจก. สิริวนา MM Group

Thai Beverage Public 
Company Limited

International Beverage 
Holdings Limited

100%

45.27% 20.61%

100%

100%

99.70%
บริษัท เฟรเซอรส (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี

100%

 
 หมายเหตุ  *   เปนญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผูถือหุนใหญของ GOLD UV และ บจก.อเดลฟอส 

 ** เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร  

ที่มา : ขอมูลโครงสรางการถือหุนของ FCL มาจาก FCL 

 GOLD, UV, FCL และ FPHT มีกรรมการรวมกันดังน้ี 

 

  

 

 
 

 
หมายเหตุ :  * กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษทั 

 ปจจุบัน FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT ไมมีการถือหุนในบริษัท และ GOLD แตอยางใด อยางไรก็ดี บริษัท 
และ FCL มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ขณะที่ GOLD และ FCL 
มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน ไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน พีชานนท และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่ง
กรรมการที่มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการดังกลาว มิไดเขารวมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกลาวและเรื่องที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

 

ชื่อกรรมการ FCL FPHT 
(ผูขอผอนผัน) 

GOLD 
(กิจการ) 

UV 
(ผูถือหุนใหญของGOLD) 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - - / / * 
นายปณต สิริวัฒนภักดี / - / * / * 
นายโชติพัฒน พีชานนท / - / * - 
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร / - / * / * 
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โครงสรางการถือหุนของ GOLD กอนและหลังการทํารายการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด 

 รายช่ือผูถือหุน 
กอนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน หลังการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนท้ังหมด 
จํานวนหุน 

รอยละของ 
จํานวนหุนท้ังหมด 

1. บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)  912,829,675 55.73 912,829,675 39.28 
2. บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส 

(ประเทศไทย) จํากัด - - 685,700,997 29.51 
3. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED 284,353,695 17.36 284,353,695 12.24 
4. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 82,689,523 5.05 82,689,523 3.56 
5. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพือ่

การเลี้ยงชีพ 16,525,800 1.01 16,525,800 0.71 
6. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน 9,541,900 0.58 9,541,900 0.41 
7. นายบุญเกียรติ   เอื้อสุดกจิ  8,249,100 0.50 8,249,100 0.35 
8. EAST FOURTEEN LIMITED-

EMERGING MARKETS SMALL CAP 
SERIES  6,949,400 0.42 6,949,400 0.30 

9. นายสนิท ดษุฎีโหนด  5,862,900 0.36 5,862,900 0.25 
10. นายวิโรจน จิระพงษตระกูล  5,501,400 0.34 5,501,400 0.24 
11. นางสุดใจ  วุฒิศักดิ์ศิลป  4,650,000 0.28 4,650,000 0.20 

 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 1,337,153,393 81.63 2,022,854,390 87.05 
12. ผูถือหุนอื่น 300,865,610 18.37 300,865,610 12.95 
 รวม 1,638,019,003 100.00 2,323,720,000 100.00 

หมายเหตุ : ขอมูลการถือหุนของ GOLD ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

 ทั้งน้ีตามประกาศตลาดหลักทรัพย เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 ไดกําหนดวาในกรณีที่ราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัดในครั้งน้ี ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพย จะสั่งรับหุนในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน GOLD ตองกําหนดไมให FPHT ในฐานะนักลงทุนนําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายดังกลาว ออกขายภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนในสวนเพ่ิมทุนดังกลาวทําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งขามขายไดในจํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย 

1.1.5 รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

FPHT จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลงทุนในบริษัทอื่น FPHT เปนบริษัทยอยของบริษัท เฟรเซอรส 
(ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนบนกระดาน
หลักในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 
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2) คณะกรรมการและผูถือหุน 

 รายช่ือคณะกรรมการ FPHT ตามทะเบียนกรรมการลาสุด มีดังน้ี  
 รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายล้ิม อี้ เซ็ง กรรมการ 
2. นายเจีย คง ชุง กรรมการ 
3. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ กรรมการ 

 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  FPHT มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท ทุนที่ออกและชําระแลว
จํานวน 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาทโดยมีรายละเอียดผู
ถือหุน ดังน้ี 

 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. บริษัท เฟรเซอรส (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี * 997 99.7 
2. นายล้ิม อี้ เซ็ง 1 0.1 
3. นายเจีย คง ชุง 1 0.1 
4. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ 1 0.1 
 รวม 1,000 100.00 

หมายเหต ุ: *  FCL เปนผูถอืหุนรายใหญซ่ึงถือหุนในบริษทั เฟรเซอรส (ไทยแลนด) พีทอีี แอลทีดี คิดเปนรอยละ 100 
ของหุนทั้งหมด 

3) สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

FPHT ไมมีขอมูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน เน่ืองจาก FPHT เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม  

ขอมูลโดยสรุปของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) 

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

FCL เปนบริษัทผูประกอบกิจการดานอสังหาริมทรัพยระหวางประเทศแบบครบวงจรและเปนหน่ึงในบริษัท
อสังหาริมทรัพยในอันดับตนของประเทศสิงคโปร โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลคากวา 23,000 ลาน
เหรียญสิงคโปร ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ FCL แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
พาณิชย โรงแรม และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอุตสาหกรรม การดําเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก รวม
กวา 77 เมืองในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากน้ี FCL ยังเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน
บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (The Singapore Exchange Securities Trading Limited) อีกทั้งยังเปนปอน
เซอรและผูบริหารจัดการ (Manager) ของ Trusts จํานวน 2 ทรัสต ซึ่งจดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร ไดแก Frasers Centrepoint Trust ซึ่งลงทุนในพ้ืนที่พาณิชยเปนหลัก และ Frasers Commercial Trust ซึ่งลงทุนใน
พ้ืนที่สํานักงานและพ้ืนที่ธุรกิจเปนหลัก และ Stapled Trust อีกจํานวน 1 ทรัสต ไดแก Frasers Hospitality Business Trust 
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ซึ่งลงทุนในทรัพยสินประเภทโรงแรมเปนหลัก (อันประกอบดวย Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust และ 
Frasers Hospitality Business Trust) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต www.fraserscentrepoint.com 

 
2) คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการ FCL 

คณะกรรมการ FCL ตามทะเบียนกรรมการลาสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 
 รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และประธานกรรมการ 
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และรองประธานกรรมการ 
3. นายชารลส หม็อก มิง หยิง กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และประธานคณะกรรมการอิสระ 
4. นายฉาน เฮง หวิง กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และกรรมการอิสระ 
5. นายฟลลิป เอง เฮง นี กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และกรรมการอิสระ 
6. นายหวี จู โหยว กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และกรรมการอิสระ 
7. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และกรรมการอิสระ 
8. นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 
9. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 
10. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 

 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  FCL มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,759,859,897 เหรียญดอลลารสิงคโปร ทุนที่ออก
และชําระแลวจํานวน 1,759,859,897 เหรียญดอลลารสิงคโปร แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,895,009,863 หุน โดยมี
รายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 

 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส จํากัด * 1,716,160,124 59.28 
2. InterBev Investment Limited * 824,847,644 28.49 
3. DBS Group Holdings Limited, Asset Management Arm 20,651,020 0.71 
4. The Vanguard Group, Inc. 6,663,439 0.23 
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 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
5. Lee, Seng Tee 5,000,000 0.17 
6. ผูถือหุนอื่น 321,687,636 11.12 
 รวม 2,895,009,863 100.00 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร และขอมูลจากเว็บไซตบริษัท Frasers Centrepoint Limited 
หมายเหตุ : *  รายละเอียดผูถือหุนของ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส จํากัด และ InterBev Investment Limited 

พิจารณาเพิ่มเติมไดจากหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหไดมาซ่ึงหลักทรัพย
ใหมโดยไมตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) 

3) สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

หนวย : ลานเหรียญดอลลารสิงคโปร 

30 กันยายน 2556*  30 กันยายน 2557* 30 กันยายน 2558* 
สินทรัพยรวม  10,445.29 21,291.07 23,066.69 
หน้ีสินรวม 4,967.00 11,667.52 12,415.74 
สวนของผูถือหุน 5,478.29 9,623.55 10,650.95 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,083.98 1,753.98 1,759.86 
รายไดรวม 2,052.75 2,203.03 3,561.53 
คาใชจายรวม 1,317.01 1,523.26 2,549.15 
กําไรสุทธิ 735.74 679.77 1,012.38 
กําไรสุทธิตอหุน  
(เหรียญดอลลารสิงคโปร/หุน) 95.9 20.38 25.03 
เงินปนผลตอหุน  
(เหรียญดอลลารสิงคโปร/หุน) 0.216 0.086 - 

หมายเหตุ : * FCL มีรอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน  

งบการเงินสําหรับป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีแหงบริษัท Ernst & Young LLP 
ประเทศสิงคโปร 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร และขอมูลจากเว็บไซตบริษัท Frasers Centrepoint Limited  

1.2 ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี 

1.3 ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี 
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1.4 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

1.4.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

สืบเน่ืองจาก GOLD มีแผนที่จะขยายขอบเขตการลงทุนและสรางการเติบโตใหแก GOLD อยางตอเน่ือง ทั้งในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายในแนวราบและการลงทุนในโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรมประเภทโครงการท่ีมีการใช
ประโยชนผสมผสาน (Mixed-Use) เชน การลงทุนในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร ที่อยูระหวางการกอสรางที่มีลักษณะ
เปนอาคารสํานักงาน และโรงแรม รวมถึงประสงคจะลงทุนในโครงการสามยานที่จะขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท และ GOLD ในคร้ังน้ี ดังน้ัน GOLD จึงมีความประสงคที่จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD จํานวน 
685,700,997 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ไดแก FPHT ในราคาหุนละ 7.25 เพ่ือนําเงินที่ไดจากการเสนอขาย
หุนซึ่งมีมูลคารวม 4,971.33 ลานบาท ไปใชในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ GOLD ใน
อนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพ่ิมรายไดใหแก GOLD และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่อยูระหวางการดําเนินงานในปจจุบันของ GOLD ซึ่งการดําเนินการตามแผนงานดังกลาว
จะทําให GOLD มีรายไดเพ่ิมขึ้น รวมท้ังมีฐานะการเงินและสภาพคลองที่มั่นคงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 เพ่ือนําไปเปนเงินทุนในการซื้อที่ดิน เพ่ือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบเพ่ือ
ขาย ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ GOLD ในป 2559 - 2560 ประมาณ 2,000 ลานบาท โดย GOLD จะใชเงินทุน
ดังกลาวในการพัฒนาโครงการบานเด่ียวในแบรนดโกลเดน วิลเลจ จํานวนประมาณ 3 โครงการ และทาวน
เฮาสในแบรนดโกลเดน ทาวน จํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดับราคาประมาณ 2 - 10 ลานบาท คิด
เปนมูลคาการลงทุนรวมประมาณ 4,500 ลานบาท โดยใชระยะเวลาพัฒนาโครงการ 3 - 4 ป ทั้งน้ี GOLD จะ
กูยืมเงินเพ่ิมเติมประมาณ 2,500 ลานบาท ในการพัฒนาโครงการและกอสรางบาน โดย GOLD อาจมีการ
ปรับเปล่ียนมูลคาเงินลงทุนในการซื้อที่ดิน และการกอสราง เพ่ือให GOLD สามารถพัฒนาโครงการได
ประสบความสําเร็จตามสภาวะแวดลอมในอนาคต ทั้งน้ี บริษัทเห็นวา GOLD จะไมมีความเสี่ยง หรือไดรับ
ผลกระทบเพ่ิมเติมจากการลงทุนน้ี เน่ืองจากเปนธุรกิจหลักของ GOLD  ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 เพ่ือเปนเงินทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยกรรมของ GOLD ไดแก โครงการเอฟวายไอ 
เซ็นเตอร ในป 2559 เพ่ือใหโครงการเสร็จสมบูรณพรอมเปดใชบริการ จํานวนประมาณ 1,000 ลานบาท โดย
ในสวนของอาคารสํานักงานในโครงการดังกลาว มีอัตราการจองพ้ืนที่เชาที่ GOLD ไดรับเงินมัดจําแลว
ประมาณรอยละ 44 ของพื้นที่สํานักงานรวม ซึ่งบริษัทเห็นวา GOLD จะไมมีความเสี่ยง หรือไดรับผลกระทบ
เพ่ิมเติมจากการลงทุนน้ี เน่ืองจากเปนหน่ึงในธุรกิจหลักของ GOLD ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 เพ่ือเปนเงินลงทุนในโครงการสามยาน ซึ่ง GOLD จะเขาลงทุนรวมกับกลุมผูที่ไดรับสิทธิใชประโยชนพ้ืนที่
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 49.00 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทที่จัดต้ัง
ใหม คิดเปนมูลคาเงินลงทุนในสวนของ GOLD ประมาณ 1,960 ลานบาท (รายละเอียดการเขาทํารายการ
ดังกลาว ปรากฎในสวนที่ 3 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี) อยางไรก็ตาม หาก GOLD จะเขา
ลงทุนโครงการสามยาน ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD มีมติอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว พรอมกับอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด และ
รายการที่เก่ียวของ นอกจากน้ี การรวมลงทุนดังกลาวจะตองไดรับการยินยอมจากคณะกรรมการตามมาตรา 
43 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (“คณะกรรมการประสานงาน”) 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูใหสิทธิใชประโยชนโครงการสามยานดังกลาว ทั้งน้ี หากในกรณีที่
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คณะกรรมการประสานงานไมยินยอมใหมีการรวมทุนดังกลาว GOLD จะนําเงินเพ่ิมทุนในสวนน้ีไปลงทุน
ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยเพ่ือขายของ GOLD ตอไป 

ทั้งน้ี ผลกระทบในการเขาลงทุนในโครงการสามยานตอ GOLD จะเกิดขึ้น ในกรณีภายหลัง GOLD เขาลงทุน
ในบริษัทจัดต้ังใหม เพ่ือลงทุนในโครงการสามยานแลว และเกิดเหตุการณที่สัญญาใหใชสิทธิกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยสิ้นสุดลงจากการที่กลุมผูไดรับสิทธิผิดสัญญา และไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาที่กําหนด  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิเรียกใหกลุมผูไดรับสิทธิชําระหน้ีที่คางชําระพรอมดอกเบี้ย และคาเสียหาย
ในสวนที่เกินจากหลักประกัน (ถามี) รวมท้ังคาเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไมชําระหน้ีหรือการไมปฏิบัติตาม
สัญญา และคาผลประโยชนตอบแทนรายป รวมทั้งคาสวนแบงรายไดที่กลุมผูไดรับสิทธิตองใหแก
มหาวิทยาลัย จนกวามหาวิทยาลัยจะหาผูประกอบการรายใหมได ทั้งน้ี ตองไมเกิน 2 ป  

อน่ึง หากในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานไมยินยอมใหมีการรวมทุนดังกลาว GOLD จะนําเงินเพ่ิมทุนใน
สวนน้ีไปลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยเพ่ือขายของ GOLD ตอไป โดยจะนําเงิน
ไปเปนเงินทุนในการซื้อที่ดินในป 2559 - 2560 เพ่ิมเติมจากที่กลาวไวขางตนอีกประมาณ 1,960 ลานบาท โดย 
GOLD จะใชเงินทุนดังกลาวในการพัฒนาโครงการบานเดี่ยวในแบรนดโกลเดน วิลเลจ เพ่ิมเติมอีกจํานวน
ประมาณ 3 โครงการ และทาวนเฮาสในแบรนดโกลเดน ทาวน เพ่ิมเติมอีกจํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมี
ระดับราคาประมาณ 2 - 10 ลานบาท คิดเปนมูลคาการลงทุนรวมประมาณ 4,500 ลานบาท โดยใชระยะเวลา
พัฒนาโครงการ 3 - 4 ป ทั้งน้ี GOLD จะกูยืมเงินเพ่ิมเติมประมาณ 2,500 ลานบาท ในการพัฒนาโครงการและ
กอสรางบาน 

 เพ่ือนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ดังกลาว จะดําเนินการไดภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD ให GOLD เพ่ิมทุนและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT รวมท้ัง ผอนผันการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ใหแก FPHT ทั้งน้ี คาดวา GOLD จะไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนดังกลาวภายใน 
3 เดือน หลังจากไดรับมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ทั้งน้ี วัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT น้ัน เน่ืองจาก GOLD 
พิจารณาวา FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT มีประสบการณความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจรในหลายทวีปทั่วโลก รวมถึงมีความพรอมดานเงินทุน ทําให GOLD จะไดรับประโยชนจาก
การเขาถือหุนเพ่ือรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการท่ีมีรูปแบบการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed-
Use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ ทั้งในสวนของโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและคาดวาจะ
แลวเสร็จและเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาสท่ี 2 ของป 2559 และโครงการสามยานที่จะขออนุมัติการเขาลงทุนจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี โดย GOLD และ FCL อาจประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน
ความรูเทคโนโลยีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ฐานลูกคาเครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มี
ประสบการณมาเขารวมประชุม หารือและแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของ GOLD ในอนาคต รวมถึง GOLD ยังสามารถนําเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เพ่ือใชเปนแหลงลงทุนในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆของ 
GOLD ในอนาคต รวมถึงเปนแหลงเงินทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพ่ิมรายไดใหกับ GOLD และเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆที่อยูระหวางการดําเนินการในปจจุบันของ GOLD  อันจะชวยเพ่ิม
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ความสามารถในการแขงขันใหกับ GOLD และนํามาซึ่งความสามารถในการสรางรายไดและผลกําไรท่ีมากขึ้นในอนาคต
ใหแก GOLD ซึ่งจะสงผลดีตอรายไดและกําไรโดยรวมของบริษัทใหเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน  

นอกจากน้ี ภายหลัง FPHT ซื้อหุนเพ่ิมทุนของ GOLD ตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในครั้งน้ี จะทําใหบริษัทมี
สัดสวนการถือหุน GOLD ลดลงจากปจจุบันที่มีสัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 ซึ่งยังคงเปนผูถือหุนรายใหญสุด
และยังคงมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ GOLD ตอไป เน่ืองจากยังคงมีอํานาจควบคุม GOLD  

1.4.2 ขอดีขอดอยระหวางการทํารายการกับไมทํารายการ 

(1) ขอดีของการทํารายการ  

1) มีแหลงเงินทุนเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ในครั้งน้ี GOLD จะไดรับชําระเงินคาหุนเปน
เงินสดทั้งจํานวนประมาณ 4,971.33 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ GOLD โดย GOLD สามารถนําเงินที่ไดรับ
ดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งที่อยูระหวางดําเนินการในปจจุบันและ
โครงการใหมในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน เพ่ือเพ่ิมขนาดสินทรัพย และขนาดธุรกิจ อันจะนํามาซึ่งการ
เติบโตของกิจการในอนาคต รวมทั้งเปนการเพ่ิมรายไดและผลกําไรของ GOLD ในระยะยาว ซึ่งจะสงผลตอรายไดและผล
กําไรของบริษัทในฐานะเปนบริษัทแมของ GOLD ดวย 

การจัดหาแหลงเงินทุนของ GOLD โดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาว ทําให 
GOLD สามารถระดมเงินทุนมาใชไดตามวัตถุประสงค โดยที่ไมเปนภาระตอบริษัทในการจัดหาเงินทุนจํานวนมากใหแก 
GOLD และไมกระทบตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเองซึ่งมีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใช
เงินทุนอยูแลว ในขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถมีสวนรวมในประโยชนที่ GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีในฐานะ
ที่บริษัทเปนผูถือหุนใหญและเปนบริษัทแมของ GOLD รวมทั้งมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้น หากในอนาคต 
GOLD มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการดังกลาว  

2) มีโครงสรางทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกรงเพ่ิมขึ้น 

การเพ่ิมทุนในครั้งน้ี จะทําให GOLD มีฐานเงินทุนเพ่ิมขึ้น ประกอบดวยทุนจดทะเบียนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 3,257.08 
ลานบาท และสวนลํ้ามูลคาหุนอีกจํานวน 1,714.25 ลานบาท โดยมีสวนของผูถือหุนของ GOLD เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,971.33 
ลานบาท ซึ่งจะทําให GOLD และบริษัท มีโครงสรางทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกรงขึ้น เพ่ือรองรับการเติบโตและการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได 

ตามงบการเงินรวมของ GOLD สําหรับงวด 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีหน้ีสินรวม 13,865.58ลานบาท 
โดยเปนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งหุนกู รวมจํานวน 9,849.88 
ลานบาท ตนทุนทางการเงินจํานวน 213.26 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวม 7,718.92 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสิน
ตอทุนเทากับ 1.80 เทา ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนครั้งน้ี จะทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนลดลงเหลือประมาณ 1.09 เทา ซึ่งจะ
สงผลดีตอฐานะทางการเงินของ GOLD รวมถึงบริษัท ในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทแมของ GOLD ซึ่งตองรวมงบการเงินของ 
GOLD เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน
เทากับ 1.91 เทา และภายหลังการเพ่ิมทุนของ GOLD ในคร้ังน้ี จะทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในงบการเงินรวมของบริษัท
ลดลงเหลือ 1.31 เทา  
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3) สามารถระดมทุนไดตามวงเงินที่ตองการ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนการเสนอขายเปนการเฉพาะเจาะจงใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ 
FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ  FCL ที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศสิงคโปร มีความพรอมดาน
การเงิน และมีประสบการณและความเช่ียวชาญในธุรกิจประเภทที่คลายคลึงกันกับ GOLD จึงมีความเขาใจในลักษณะธุรกิจ
ของ GOLD เปนอยางดี และพรอมจะใหความสนับสนุนดานความรูในการดําเนินธุรกิจและดานเงินทุนอยางตอเน่ือง   จึงทํา
ใหการระดมทุนของ GOLD ในครั้งน้ีซึ่งมีจํานวนเงินมาก สามารถทําไดอยางรวดเร็วและไดเงินทุนครบถวนตามที่ตองการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนและใชระยะเวลายาวนานกวา รวมถึง
มีคาใชจายในการดําเนินการมากกวา อีกทั้งการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปหรือการเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ GOLD อาจมีความไมแนนอนวา GOLD จะไมสามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไป
หรือไดรับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจากผูถือหุนเดิมไดเต็มจํานวน และ/หรือภายในระยะเวลาตามแผนงานท่ี GOLD 
กําหนดไวได 

ทั้งน้ีหากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD คร้ังที่ 
1/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีใหแก 
FPHT รวมทั้งอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน 
(Whitewash) ก็จะทําให GOLD สามารถระดมทุนครบตามจํานวนที่กําหนดไว และคาดวาจะดําเนินการไดภายใน 3 เดือน 
หลังจากไดรับมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งเปนระยะเวลาที่
รวดเร็ว ครบถวน และสอดคลองกับความจําเปนของ GOLD โดยภายหลังการเพิ่มทุนและนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค
ตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวแลว คาดวา GOLD และบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น มีความยืดหยุนทางการเงินสูง 
และมีความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาวเพ่ิมมากขึ้น 

4) ไดพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําในภูมิภาคเอเซีย 

ภายหลังการเขาทํารายการ FPHT จะเขามาเปนผูถือหุนใหญใน GOLD คาดวา GOLD จะไดรับประโยชนจากการ
เขาถือหุนในลักษณะของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ เน่ืองจาก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยระหวางประเทศแบบครบวงจรและเปนหน่ึงในบริษัทอสังหาริมทรัพยในอันดับตนของสิงคโปร ที่มี
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร ในเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และชุมชนที่สําคัญในหลายทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินธุรกิจประเภท
ศูนยการคา โรงแรม และโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed-Use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ โดย ณ วันที่ 
30 กันยายน 2558 FCL มีสินทรัพยรวมมูลคากวา 23,000 ลานเหรียญสิงคโปร ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ FCL แบงออกเปน 
4 ประเภทหลัก ไดแก ที่พักอาศัยอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย โรงแรม และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอุตสาหกรรมการ
ดําเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคตางๆท่ัวโลกรวมกวา 77 เมืองในทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย ยุโรป และตะวันออกกลาง 
ซึ่งจะทําใหเกิดการประสานความรวมมือทางธุรกิจระหวาง  GOLD และ FCL ในดานตางๆ ระหวางกัน ไดแก ความรูและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ เปนตน รวมถึงจะสงผูบริหารหรือ
พนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือและแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD อัน
จะนํามาซึ่งศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของ GOLD ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
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5) สามารถดําเนินธุรกิจตอไปอยางตอเน่ือง โดยไมมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการ
บริหารกิจการใน GOLD 

การเขามาเปนผูถือหุนรายใหญใน GOLD ของ FPHT ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) ในครั้งน้ี FPHT มีเจตนาที่ชัดเจนตามที่ไดแสดงไวในคําขอผอน
ผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) วา ภายใน 12 เดือน นับ
จาก FPHT ไดมาซึ่งหุนเพ่ิมทุนของ GOLD ในคร้ังน้ี FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT ไมมีแผนหรือนโยบายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในวัตถุประสงคหรือนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจของ GOLD และบริษัทยอย  ทั้งดาน
การขยายการลงทุน การปรับโครงสรางองคกร การบริหาร หรือการจางงาน การปรับโครงสรางทางการเงิน รวมท้ังไมมี
นโยบายที่จะจําหนายสินทรัพยหลักของ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD นอกเหนือไปจากแผนการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD ไดกําหนดไวแลวหรืออยูในระหวางการพิจารณา ยกตัวอยางเชน โครงการ
พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ และ โครงการท่ีโกลเดน วิลเลจอําเภอบางฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการสาทรส
แควร ซึ่งจะใหเชาชวงแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) เมื่อการเสนอขายหนวยทรัสตไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนไมมีนโยบายที่จะเปล่ียนสัดสวนและจํานวน
กรรมการ เปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล เพิกถอนหลักทรัพยของ GOLD จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังการไดมาซึ่งหุนของ GOLD ในคร้ังน้ี เวนแตมีเหตุที่จําเปนโดยเปนการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน หรือเพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะธุรกิจ
และภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของ GOLD และบริษัทยอยเปนสําคัญ และหากมีการเปล่ียนแปลงดังกลาว
อยางมีนัยสําคัญ FPHT จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูถือหุนตามกฎและระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

อยางไรก็ดี FPHT มีแผนการดําเนินงานที่จะปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจของ GOLD ใหสอดคลองกับ FPHT 
โดยใหความสําคัญกับตลาดที่อยูอาศัยของผูมีรายไดระดับกลาง และปรับกลยุทธการลงทุนในทรัพยสินที่สรางการเติบโต
ของรายไดประจําจากการใหเชาและเงินปนผล โดยจะรวมความเช่ียวชาญของ FPHT และ GOLD เขาดวยกันในเวลาที่
เหมาะสม ผานการสงผูบริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือและแบงปนประสบการณในฐานะ
ฝายจัดการของ GOLD เพ่ือที่จะทําให GOLD มีสถานะที่ดีขึ้นเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะใช GOLD เปนฐาน
ในการดําเนินธุรกิจที่ FPHT มีความเช่ียวชาญ ไดแก การพัฒนาโครงการขนาดใหญที่มีการใหบริการหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงการจัดต้ังทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT)  

นอกจากนี้ FPHT ไมมีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพยของ GOLD ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย รวมท้ังภายหลัง FPHT ไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ีแลว คาดวา GOLD ยังคงมี
คุณสมบัติในเร่ืองการกระจายการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float เปนไปตามเกณฑการดํารงสถานะการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยมีผูถือหุนรายยอยเปนจํานวนไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 15 ของทุนชําระแลวของ GOLD ทั้งน้ี ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 GOLD มีผูถือหุนรายยอยจํานวน 6,234 ราย และถือ
หุนรวมกันรอยละ 22.43 ของทุนชําระแลวของ GOLD (ที่มา : www.set.or.th) ดังน้ัน ภายใตสมมติฐานวาไมมีการ
เปล่ียนแปลงในการถือหุนของผูถือหุนรายยอยดังกลาวขางตน ภายหลัง FPHT ไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใน
ครั้งน้ี GOLD จะมีผูถือหุนรายยอยถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 15.81 ซึ่งไมตํ่ากวาเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว   
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ดังน้ัน ภายหลังการเขามาเปนผูถือหุนใหญของ FPHT ในคร้ังน้ี GOLD จะไมไดรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงการบริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ GOLD อยางมีนัยสําคัญ และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ใน
คณะกรรมการของ GOLD ทั้งสัดสวนและจํานวนกรรมการ โดย GOLD จะยังคงพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยู
อาศัยในแนวราบและอาคารสูงเชิงพาณิชย ตอไป หากแตการปรับกลยุทธตามแผนงานการดําเนินในอนาคตดังกลาว ซึ่งคาด
วาจะสามารถสรางการเติบโตของรายไดใหเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัทและผูถือหุนอื่นๆของ 
GOLDในระยะยาวได  

6) ผูถือหุนมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ภายหลังการดําเนินการตามแผนการเพิ่มทุนในครั้งน้ี จะทําใหมี GOLD มีสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีฐานะ
การเงินที่แข็งแกรงขึ้น มีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจ และลงทุนโครงการตางๆ เพ่ือผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีขึ้น
ในอนาคต ประกอบกับการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจของ GOLD ใหสอดคลองกับ FPHT โดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญและใชกลยุทธเพ่ือสรางการเติบโตของรายได และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งคาดวาใน
อนาคต GOLD จะมีรายไดและกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางนัยสําคัญจากการขยายธุรกิจและความรวมมือทางธุรกิจกับ FCL ที่จะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสใหบริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของ GOLD ไดรับผลตอบแทนและสวนแบงกําไร
จากการลงทุนใน GOLD ที่ดีขึ้น หาก GOLD มีผลการดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต  

7) ไมมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน 

เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี มีราคาเสนอขายเทากับ 7.25 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาตลาด 
โดยท่ีราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุม
คณะกรรมการ GOLD ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2558 เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ที่เทากับ 7.03 บาทตอหุน ทําใหบริษัทในฐานะผูถือหุน
ของ GOLD จะไมไดรับผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน GOLD จากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี แตในขณะเดียวกันบริษัทจะ
เปนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีขนาดใหญขึ้นในดานของมูลคาตลาด (Market Capitalization) โดย
หุน GOLD จะมีมูลคาตลาดรวมเพ่ิมขึ้นจาก 11,580.79 ลานบาท เปน 16,401.27 ลานบาท (คํานวณโดยใชราคาตลาดที่ 7.03 
บาทตอหุน) หรือมีมูลคาตลาดเพ่ิมขึ้นรอยละ 41.62 นอกจากนี้ ราคาเสนอขายดังกลาว ยังสูงกวามูลคาตามบัญชีของหุน 
GOLD คํานวณโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของ GOLD งวดลาสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่เทากับ 4.88 บาทตอหุน 
ดังน้ันการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะไมทําใหเกิดผลกระทบในทางลดลงตอมูลคาตามบัญชีของ GOLD แตอยางใด 

(2) ขอดอยของการทํารายการ  

1) ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Dilution Effect) 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ FPHT 
จํานวน 685,700,997 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 7.25  บาท จะทําใหผูถือหุนเดิมของ GOLD ซึ่งรวมถึงบริษัทและผูถือหุน
เดิมรายอื่นๆ ไดรับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และการลดลงของสวนแบงกําไร 
(Earnings Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังน้ี 
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1.1)  ผลกระทบดานการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

ผูถือหุน 
ของ GOLD 

กอนเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 

จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวน (%) จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวน (%) เพิ่มขึ้น/ลดลง (%) 

ผูถือหุนเดิม  
1. UV  912,829,675 55.73 912,829,675 39.28 (16.45) 
2. ผูถือหุนเดิมอื่นๆ 725,189,328 44.27 725,189,328 31.21 (13.06) 

รวม  1,638,019,003 100.00 1,638,019,003 70.49 (29.51) 
ผูถือหุนใหม  
FPHT (บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) 685,700,997 29.51 29.51 

รวมท้ังสิ้น 2,323,720,000 100.00  

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT จะทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิในการออกเสียงใน 
GOLD ลดลงจากเดิมที่สัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน 
และผูถือหุนเดิมรายอื่นของ GOLD จะมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิในการออกเสียงใน GOLD ลดลงจากเดิมที่สัดสวนรอย
ละ 44.27 เหลือรอยละ 31.21 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน ในขณะที่ FPHT จะมีสัดสวนการ
ถือหุนและสิทธิในการออกเสียงใน GOLD เทากับรอยละ 29.51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน 

การเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุนของ GOLD ที่ลดลงเหลือสัดสวนที่
นอยกวารอยละ 50 แตเกินกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ถือวาเปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
กลาวคือ บริษัทจะไมมีเสียงขางมากที่จะควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนทั้งหมดของ GOLD ได แตยังคงมีสิทธิถวงดุลในบาง
เรื่องที่ขอกฎหมายหรือขอบังคับของ GOLD กําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเขาทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การ
เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การซื้อหรือรับโอนกิจการ การขายหรือโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การขอผอนผันเพ่ือใหไดมา
ซึ่งหุนเพ่ิมทุนโดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) การเพิก
ถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เปนตน ในขณะเดียวกันการเขามาถือหุนของ FPHT ใน GOLD ที่
สัดสวนการถือหุนรอยละ 29.51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD จากเดิมที่ไมมีการถือหุน GOLD ถือเปนสัดสวนการ
ถือหุนที่มีนัยสําคัญ ถึงแมวาจะไมสามารถมีเสียงสวนใหญที่จะควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนทั้งหมดได แตก็สามารถใชสิทธิ
ถวงดุลในบางเรื่องเหมือนกรณีบริษัทตามที่กลาวขางตนได 
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นายฐาปน  และ นายปณต
สิริวัฒนภกัดี

บจก.อเดลฟอส

UV

GOLD

กลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี*

TCC Asset 
Limited

Inter Bev 
Investment
Limited

FCL**

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส 
(ประเทศไทย) จาํกัด

100%

66.01%

55.73%

100%

100%

59.28% 28.49%

บจก. สิริวนา MM Group

Thai Beverage 
Public Company 

Limited

International 
Beverage Holdings 

Limited

100%

45.27% 20.61%

100%

100%

1) กอนการเพ่ิมทุน 2) หลังการเพ่ิมทุน

นายฐาปน  และ นายปณต
สิริวัฒนภกัดี

บจก.อเดลฟอส

UV

GOLD

กลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี*

TCC Asset 
Limited

Inter Bev 
Investment
Limited

FCL**

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส 
(ประเทศไทย) จาํกัด

100%

66.01%

39.28%

100%

100%

59.28% 28.49%

บจก. สิริวนา MM Group

Thai Beverage 
Public Company 

Limited

International 
Beverage Holdings 

Limited

100%

45.27% 20.61%

100%

100%29.51%

โครงสรางการถือหุนกอนและหลังการเพ่ิมทุนของ GOLD

99.70% 99.70%

บริษัท เฟรเซอรส (ไทยแลนด) พทีีอี แอลทดีี

100%

บริษัท เฟรเซอรส (ไทยแลนด) พทีีอี แอลทดีี

100%

 
 *   เปนญาติสนทิกับกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนใหญของ UV GOLD และ บจก.อเดลฟอส  
 **  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร  

อยางไรก็ตามภายหลังการเขามาถือหุนใน GOLD ของ FPHT ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน GOLD 
ลดลง เหลือสัดสวนรอยละ 39.28 แตบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด และมีอํานาจในการควบคุม GOLD ตอไป 
รวมท้ังยังคงมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวม โดยรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ GOLD ตอไป  

นอกจากน้ี การท่ี FPHT จะไดรับการผอนผันไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD  (Whitewash)  
ในครั้งน้ี FPHT จะสามารถเขาถือหุนของ GOLD  เพ่ิมขึ้นอีกในอนาคตไมเกินรอยละ 20.49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
GOLD โดยไมเกิดหนาที่ที่จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD (Tender Offer) หรือสัดสวนการถือหุนไม
เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือขามรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 

1.2)  ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution)  

Earnings Dilution     =      (EPS0 - EPS1) / EPS0    .    

โดยที่ EPS0 =    กําไรสุทธิตอหุนกอนเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เทากับ 0.1532 บาทตอหุน*  
 EPS1 =    กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน   =                   กําไรสุทธิสําหรับงวด*              .                      

                         จํานวนหุนหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

=                       251.02           (ลานบาท)        . 
      1,638.02 + 685.70        (ลานหุน) 

= 0.1080 

หมายเหตุ: *กําไรสุทธิและกําไรสุทธิตอหุนสําหรับ 4 ไตรมาสยอนหลังจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
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ดังน้ัน  Earnings Dilution   =  (0.1532 - 0.1080) / 0.1532    

=  รอยละ 29.51 

การเพ่ิมทุนในครั้งน้ี จะทําใหสวนแบงกําไรลดลงจากเดิมรอยละ 29.51 คํานวณโดยอางอิงจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
จริงในปจจุบันของ GOLD (ผลการดําเนินงานยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด โดยไมไดคํานึงถึงการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิที่คาด
วาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต) และจํานวนหุนทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน ซึ่งมีผลใหสวนแบงกําไร หรือกําไรสุทธิ
ตอหุนของ GOLD ลดลงจากเดิม และสงผลใหเงินปนผลจายตอหุนลดลง ซึ่งจะกระทบตอเงินปนผลโดยรวมท่ีบริษัทจะ
ไดรับจาก GOLD ในอนาคตใหลดลงตามไปดวย ถึงแมวาในอดีตที่ผานมา GOLD จะมีสวนตํ่ากวามูลคาหุนและผลขาดทุน
สะสม เปนเหตุใหไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได แตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 GOLD ไดดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการลดมูลคาที่ตราไว (par value) จากเดิมหุนละ 10.00 บาท เปนหุนละ 4.75 บาท (โดยที่จํานวนหุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของ GOLD ไมเปล่ียนแปลง) เพ่ือชดเชยสวนตํ่ากวามูลคาหุนและผลขาดทุนสะสมของ GOLD ซึ่งการลดทุน
ดังกลาวทําให GOLD สามารถลางผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดทั้งจํานวน และในปจจุบันตามงบการเงิน
ของ GOLD งวดลาสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  GOLD ไมมีผลขาดทุนสะสมใดๆ 

 ทั้งน้ี GOLD มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิในแตละป โดยการ
จายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบดวย เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอง 
การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของ GOLD 

นอกจากน้ี ถึงแมการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีจะทําใหเกิดผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไรทันทีคอนขางมาก แต
หากพิจารณาถึงประโยชนตางๆ ท่ี GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุน และการนําเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและ
ลงทุนในโครงการตางๆ อันจะนํามาซึ่งรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงคาดวาในอนาคตเม่ือการพัฒนาโครงการ
ตางๆ แลวเสร็จ และสามารถสรางผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นใหแก GOLD ไดแลว จะทําใหผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไร
น้ีลดลงได 

1.3)  ผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

Price Dilution      =   ( P0 - P1 ) / P0 

P0 =     ราคาตลาดของหุนสามัญกอนเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวง
นํ้าหนัก 15 วันทําการของหุน GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558) ที่เทากับ 7.03 บาทตอ
หุน 

P1 = ราคาตลาดหลังเสนอขายหุนเพ่ิมทุน  =   (P0Q0 + P1Q1) / Q0 + Q1 

โดยที่     P0 =  ราคาตลาดของหุนสามัญกอนเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เทากับ 7.03 บาทตอหุน 

Q0 = จํานวนหุนชําระแลวกอนเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เทากับ 1,638.02 ลานหุน 

P1 = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เทากับ 7.25 บาทตอหุน 

Q1 = จํานวนหุนที่เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเทากับ 685.70 ลานหุน 

 P1  =  [(1,638.02  x 7.03) + (685.70 x 7.25)] / (1,638.02  + 685.70)  
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 =  7.09 บาทตอหุน 

ดังน้ัน  Price Dilution  =  (7.03 - 7.09 ) / 7.03    

  =  รอยละ (0.92) 

การเพ่ิมทุนในครั้งน้ี จะไมมีผลกระทบตอการลดลงของราคาหุนของ GOLD เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของ GOLD ซึ่งเทากับ 7.25 บาทตอหุน เปนราคาที่สูงกวาราคาตลาด ที่อางอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน 
GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ GOLD ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนในครั้งน้ี ที่เทากับ 7.03 บาทตอหุน ทําใหผูถือหุนของ GOLD ซึ่งรวมถึงบริษัทจะไมไดรับผลกระทบดานการลดลง
ของราคาหุนดังกลาว 

นอกจากน้ี FPHT จะไมขายหุนของ GOLD ที่ไดรับจัดสรรในครั้งน้ี เปนเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนเพ่ิมทุนของ 
GOLD เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ 6 เดือนแลว FPHT 
สามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกหามขาย ซึ่งสงผลใหในชวงดังกลาวจะไมมีผลกระทบจาก
การขายหุนของบุคคลดังกลาว 

(3) ขอดีของการไมทํารายการ 

1) ไมมีผลกระทบตอการลดลงของสิทธิในการออกเสียง และสวนแบงกําไร 

(4) ขอดอยของการไมทํารายการ 

1) GOLD อาจไมมีแหลงเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดหามาไดในเวลาที่รวดเร็ว เพ่ือรองรับตอการ
ขยายธุรกิจ และขยายการลงทุนในโครงการใหม รวมทั้งลงทุนในโครงการสามยาน ตามแผนงานท่ีไดวาง
ไวได ซึ่งอาจทําให GOLD เสียโอกาสที่จะมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการ
ดังกลาว ซึ่งจะทําใหบริษัทและผูถือหุนของบริษัทไมมีโอกาสท่ีจะไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนที่คาด
วาจะเพ่ิมขึ้นดังกลาวจาก GOLD  

2) GOLD อาจมีปญหาสภาพคลองในการดําเนินโครงการปจจุบัน ซึ่งบริษัทในฐานะท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ
และบริษัทแมของ GOLD อาจตองใหความสนับสนุนดานการเงินดังกลาว ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอ
โครงการของบริษัทที่อยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใชเงินทุนอยูแลวได  

1.4.3 เปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก 
ความจําเปนท่ีตองทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเหตุผลท่ี GOLD ไมทํารายการกับบุคคลภายนอก  

GOLD จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหกับ FPHT ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของ FCL ซึ่งบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD จํานวน 685,700,997 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 7.25  บาท 
คิดเปนมูลคารวมเทากับ 4,971.33  ลานบาท ซึ่งโดยทั่วไป GOLD สามารถดําเนินการระดมทุนดวยวิธีอื่นๆ อีก เชน การกูยืม
เงินจากสถาบันการเงิน การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไป หรือเสนอขายใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจงที่เปน
บุคคลภายนอก หรือใชหลายวิธีดังกลาวขางตนรวมกัน เปนตน แตดวยขอจํากัดภายใตสถานการณปจจุบันของ GOLD ที่มี
ภาระหน้ีสินและอัตราสวนหน้ีสินตอทุนคอนขางสูงอยูแลว (ตามงบการเงินรวมของ GOLD ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มี
หน้ีสินรวม 13,865.58 ลานบาท สวนของผูถือหุน 7,718.92 ลานบาท และมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.80 เทา  การ
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ระดมทุนดวยการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจํานวนมากจะเปนการเพ่ิมความเสี่ยงดานการเงินจากภาระหน้ีที่สูงเกินไปและมีภาระ
ดอกเบี้ยจายที่เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ซึ่งอาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของ GOLD และหาก GOLD เสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดอื่นที่เปนบุคคลภายนอก หรือเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม อาจมีความเสี่ยงที่จะไม
สามารถขายหุนไดครบทั้งจํานวน และในระดับราคาที่ตองการ หรืออาจมีเง่ือนไขอื่นที่ผูลงทุนตองการเกินกวาที่ GOLD จะ
ยอมรับได รวมท้ังอาจตองใชเวลาในการเจรจาตอรองหรือมีขั้นตอนดําเนินการที่นานกวา  ซึ่งอาจทําให GOLD ไมสามารถ
ระดมทุนไดสอดคลองกับแผนการธุรกิจและระยะเวลาที่วางแผนไว และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
โครงสรางทางการเงินของ GOLD ซึ่งอาจมีผลกระทบตามมาตอบริษัทดวยเชนกัน 

GOLD จะไดรับเงินสดทั้งจํานวนทันทีหลังจากมีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT เพ่ือนํามาใช
หมุนเวียนสําหรับโครงการที่อยูระหวางดําเนินการในปจจุบัน และลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหม รวมท้ัง
โครงการสามยาน ตลอดจนมีความสามารถท่ีจะชําระคืนหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงินจํานวนมากไดตามกําหนดเวลา 
นอกจากน้ี GOLD คาดวาจะไดรับประโยชนจากการเขามาถือหุนใน GOLD ของ FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ที่เปน
หน่ึงในผูดําเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยช้ันนําระดับภูมิภาคเอเซีย ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจรในเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และชุมชมท่ีสําคัญใน
หลายทวีปทั่วโลก โดย GOLD และ FCL อาจประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน ความรู
เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มี
ประสบการณมาเขารวมประชุม หารือและแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถการแขงขันของบริษัทในอนาคต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหเฉพาะ
แตผูถือหุนเดิมของ GOLD หรือจัดสรรใหแกประชาชนทั่วไป หรือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดที่ไมไดเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Shareholder) ในกรณีดังกลาวน้ี GOLD อาจไดรับแตเงินสดจากการเพ่ิมทุน แตไมไดรับโอกาสจากความ
รวมมือหรือการสนับสนุนทางธุรกิจ เชนที่คาดวาจะไดรับจาก FCL ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สามารถ
เช่ือมโยงและประสานประโยชนกับธุรกิจของ GOLD ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ในปจจุบัน GOLD ไมไดมีการติดตอกับ
หรือไดรับการติดตอจากผูลงทุนรายอื่นที่สนใจลงทุนใน GOLD ที่มีเง่ือนไขและขนาดการลงทุนในระดับที่เทียบเคียงไดกับ
การลงทุนของ FPHT ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ี 

การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT จะไมสงผลกระทบตอนโยบายการบริหารธุรกิจของ GOLD ในปจจุบัน 
เน่ืองจากภายหลังการเขามาถือหุน GOLD ของ FPHT ในคร้ังน้ี บริษัทยังคงเปนผูถือหุนรายใหญของ GOLD ถึงแมจะมี
สัดสวนการถือหุนใน GOLD ลดลงจนเหลือนอยกวารอยละ 50 แตเกินกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 
ซึ่งเปนสัดสวนที่สามารถถวงดุลในบางเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของ GOLD กําหนดใหตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง โดย FPHT จะมีสัดสวนการถือหุนใน GOLD รอยละ 29.51 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ซึ่งยังไมเปนเสียงสวนใหญที่สามารถควบคุม GOLD ไดในทุกๆ เรื่อง แตสามารถ
ถวงดุลในบางเรื่องไดเหมือนกรณีบริษัท ซึ่งการเขามาเปนผูถือหุนใหญใน GOLD ของ FPHT ในครั้งน้ี ภายใน 12 เดือน นับ
จาก FPHT ไดมาซึ่งหุนเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT ไมมีแผนหรือนโยบายที่จะ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในวัตถุประสงคหรือนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจของ GOLD และบริษัทยอย ทั้งดาน
การขยายการลงทุน การปรับโครงสรางองคกร การบริหาร หรือการจางงาน การปรับโครงสรางทางการเงิน รวมท้ังไมมี
นโยบายที่จะจําหนายสินทรัพยหลักของ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD นอกเหนือไปจากแผนการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD ไดกําหนดไวแลวหรืออยูในระหวางการพิจารณา ยกตัวอยางเชน โครงการ
พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ และ โครงการท่ีโกลเดน วิลเลจอําเภอบางฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการสาทรส
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แควร ซึ่งจะใหเชาชวงแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) เมื่อการเสนอขายหนวยทรัสตไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตมีเหตุที่จําเปนโดยเปนการปรับเปล่ียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน หรือเพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของ GOLD และบริษัทยอยเปนสําคัญ ตลอดจนไมมีนโยบายที่จะเปล่ียนสัดสวนและจํานวน
กรรมการ เปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล เพิกถอนหลักทรัพยของ GOLD จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังการไดมาซึ่งหุนของ GOLD ในครั้งน้ี เวนแตหากมีความจําเปนในอนาคต FPHT 
อาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการทั้งของ GOLD และบริษัทยอยของ GOLD ตามที่
เห็นสมควร เพ่ือประโยชนของ GOLD และหากมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ FPHT จะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและผูถือหุนตามกฎและระเบียบที่เก่ียวของตอไป  

ภายหลังการเขามาเปนผูถือหุนใหญของ FPHT ใน GOLD ในครั้งน้ี GOLD จะยังคงประกอบธุรกิจไปตามปกติ
เชนเดิม แตจะไดรับความรวมมือในการดําเนินธุรกิจจาก FCL ในฐานะที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder)  
ซึ่งทําให GOLD และบริษัทจะไมไดรับผลกระทบอันมีนัยสําคัญใดๆ นอกจากน้ี FCL และ/หรือ FPHT ไดระบุไวในสัญญา
ซื้อขายหุนสามัญเพ่ิมทุนวาจะไมดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบท่ีเปนธุรกิจที่มีลักษณะ
เหมือนหรือเปนการแขงขันกับ GOLD ในประเทศไทยแตไมรวมถึงการดําเนินงานของทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทุนสวนบุคคลในอนาคต ซึ่ง FCL หรือบริษัทยอยของ FCL 
จะเปนสปอนเซอรหรือผูจัดการในการบริหารจัดการธุรกิจดังกลาว เปนเง่ือนไขที่เหมาะสมและมีความจําเปนเพ่ือปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได   

อยางไรก็ตามการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ี อาจทําใหเกิดการต้ังขอสังเกตวาเปนการทํารายการท่ี
มีผลประโยชนอื่นแอบแฝง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการกําหนดเง่ือนไขตางๆ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของ GOLD แตเมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่ GOLD และบริษัทจะไดรับ รวมทั้งผลกระทบตางๆ จากการเขาทํา
รายการในคร้ังน้ี ถือวาการเขาทํารายการมีความจําเปนและเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัท และ GOLD ไดพิจารณาการเขาทํารายการ
ที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ีอยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนราคาที่ยุติธรรมที่ไมไดเอื้อประโยชนหรือเปน
ชองทางในการถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกัน อีกทั้งบริษัท และ GOLD ไดปฎิบัติตามประกาศการทํารายการ
ที่เก่ียวโยงกันอยางเครงครัด โดยท่ีกรรมการท่ีเปนบุคคลที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียตอการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ GOLD เพ่ือมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติให GOLD เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ี ประกอบกับบริษัท และ GOLD จะจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ตามลําดับ เพ่ืออนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาว ผูถือหุนของบริษัท และ GOLD ที่มีสวนไดเสียก็จะไมสามารถเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกลาวได 

จากการพิจารณาขอดีและขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอกดังกลาวขางตน
แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ี มีความเหมาะสม และจําเปน
อยางยิ่งในเชิงธุรกิจ (Strategic Reason) ซึ่งจะสงผลดีตอภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และสภาพคลองที่มั่นคง
ขึ้นของ GOLD และบริษัท อีกทั้งเปนประโยชนตอ GOLD และบริษัทมากกวาการพิจารณาทํารายการกับบุคคลภายนอก อีก
ทั้งจะชวยเพ่ิมโอกาสใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ที่ดีขึ้น หาก GOLD มีผลการดําเนินงานจากการ
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ประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต ประกอบกับการทํารายการในครั้งน้ี มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรมไมไดเปนชองทางใน
การถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกันแตอยางใด 

1.5 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

1.5.1 ความเปนธรรมของราคาในการเขาทํารายการ 

  ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการ
ประเมินราคาหุนของ GOLD ดวยวิธีการตางๆ ดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise Value to 
EBITDA Approach) 

ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

อน่ึง ในการประเมินราคาหุน GOLD ตามวิธีการดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลทาง
การเงินของ GOLD จากงบการเงินรวมของ GOLD และบริษัทยอย งวดลาสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรืองบ
การเงินยอนหลังจนถึงวันที่ดังกลาว เน่ืองจากเปนงบการเงินงวดลาสุดในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการ
วิเคราะหและประเมินราคาหุน GOLD ในครั้งน้ี ซึ่งสอดคลองกับการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระ ที่ได
ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินของ GOLD และบริษัทยอยที่มีอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เชนกัน  

รายละเอียดการประเมินราคาหุน GOLD ในแตละวิธี เปนดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนของ GOLD ตามวิธีน้ี ประเมินจากมูลคาตามบัญชีของ GOLD และบริษัทยอย โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GOLD สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งผานการสอบทานโดยนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มี
รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

รายการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 จํานวนเงิน  (ลานบาท) 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 16,380.19 
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (7,337.81) 
กําไร(ขาดทุน)สะสม  
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 52.91 
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รายการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 จํานวนเงิน  (ลานบาท) 
ขาดทุนสะสม (1,358.64) 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 30.44 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม)  

7,767.09 

มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 4.75 
จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน) 1,638.02 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 4.74 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีสะทอนฐานะการเงินของ GOLD และบริษัทยอย และมูลคาทรัพยสิน หน้ีสินที่ได
บันทึกบัญชีไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการ ไดแก เงินลงทุน 
อสังหาริมทรัพยที่ มีไวเพ่ือการพัฒนาโครงการตางๆ หรือมีไวเพ่ือสรางรายได ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่สําคัญ ไดแก ที่ดิน
เปลา ที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ เปนตน รวมทั้งยังไมได
คํานึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ GOLD และบริษัทยอยในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี จะไดราคาประเมินหุนของ GOLD เทากับ  4.74 บาทตอหุน 
ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท เทากับ 2.51 บาทตอหุน หรือตํ่ากวา
รอยละ 34.62 ของราคาเสนอขายดังกลาว  

(อน่ึง ตามงบการเงินรวมของ GOLD และบริษัทยอย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีสวน
ของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) เทากับ 7,988.23 ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีหุนละ 
4.88 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาประเมินหุนขางตน โดยมูลคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลกําไรท่ี
เกิดขึ้นในไตรมาสท่ี 3 ของป 2558)  

ข) วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบการเงินของ 
GOLD และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในบางรายการเพ่ือใหสะทอนมูลคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
น้ันๆ ไดแก เงินลงทุนในบริษัทรวม โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา อสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย อสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุน คาเชาจายลวงหนา และสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณตางๆ เปนตน 
ตลอดจนปรับปรุงรายการสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือให
สะทอนมูลคาตลาดของสินทรัพยที่ใกลเคียงมูลคาปจจุบันหรือมูลคาที่แทจริงของ GOLD มากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงรายการ
ตางๆ  มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

1.   สวนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 GOLD มีเงินลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
และบริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จํากัด จํานวนรวม 244.91 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1.16 ของสินทรัพยรวม
ของ GOLD และบริษัทยอย ทั้งน้ี มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวไดบันทึกบัญชีดวยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
ของ GOLD และบริษัทยอย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยใชราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการ 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 36 - 

ยอนหลังนับต้ังแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

เงินลงทุน 

(1) 
จํานวนหุนท่ี
บริษัทลงทุน 

(หุน) 

(2) 
ราคาทุน 

ของเงินลงทุน 
(ลานบาท) 

(3) 
มูลคาตามราคาตลาด
เฉล่ียยอนหลัง 15 วัน

ทําการลาสุด  
(ลานบาท) 

(4) 
ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2558  

(ลานบาท) 

(5) 
ภาษีจากกําไรจาก
การขายเงินลงทุน  

(ลานบาท) 
((3)-(2) x 20%) 

(3) - (4) - (5) 
การเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน  

(ลานบาท) 

กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโกลด 

68,000,000 668.98 374.00 244.91 - 129.09 

บริษัท นอรท สาธร 
โฮเต็ล จํากัด * 

2,200,000 220.00 - - - - 

รวม  888.98 370.60 244.91 - 129.09 

หมายเหตุ : * GOLD ไมไดรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนของบริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม และไมไดบันทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับขาดทุนสุทธิสวนที่เกินกวามูลคาเงินลงทุนของ GOLD ในบริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล 
จํากัด ดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 GOLD ยังมีผลขาดทุนสะสมท่ียังไมรับรูจํานวน 106.96 ลานบาท ซ่ึงสวน
แบงผลขาดทุนที่ยังไมรับรูสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ของ GOLD มีจํานวน 39.90 ลานบาท 

2. สวนเพ่ิมจากการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 

GOLD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทรัพยสินสวนใหญของบริษัท ไดแก โครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางการพัฒนา อสังหาริมทรัพยพัฒนาเพ่ือขาย อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สิทธิการเชาลวงหนา และสินทรัพยถาวร
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณตางๆ เปนตน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลคาตามบัญชีรวม 
19,728.95 ลานบาท โดยโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาและอสังหาริมทรัพยพัฒนาเพ่ือขายจะแสดงในราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดยประมาณ (สุทธิจากจํานวนที่เรียกเก็บ) แลวแตราคาใดตํ่ากวา มูลคาสุทธิที่จะไดคือราคา
ขายโดยประมาณหักดวยตนทุนที่เกิดจากการขาย สวนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณดังกลาว 
แสดงมูลคาดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย และสิทธิการเชาที่ดิน แสดงมูลคาดวย
ราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  

บริษัทไดจัดใหมีการประเมินมูลคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“15 ที่
ปรึกษา” หรือ “ผูประเมินราคาอิสระ”) และ บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (“แกรนด แอสเซท” หรือ “ผู
ประเมินราคาอิสระ”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย 15 ที่ปรึกษา 
และ แกรนด แอสเซท ไดทําการประเมินมูลคาสินทรัพยของ GOLD และบริษัทยอยเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดวยสวนเพ่ิมหรือลดที่ไดจากการเปรียบเทียบมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยกับมูลคาตามการประเมินราคาของสินทรัพยน้ันๆ ตามการประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ดังน้ี  

ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชวิธีการประเมิน ดังน้ี 
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1) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เปนการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยการวิเคราะห
เปรียบเทียบราคาที่มีการตกลงซื้อ-ขายกันในชวงที่ผานมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปจจุบันของทรัพยสินที่มีลักษณะและ
คุณประโยชนที่คลายคลึงกันกับทรัพยสินที่จะประเมินมูลคา โดยอาจใชปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ ต้ัง ชวงเวลาซื้อขาย 
ประโยชนใชสอย เง่ือนไขการชําระเงิน ตลอดจนรูปรางลักษณะของทรัพยสินน้ัน เปนตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบ
ทรัพยสินที่คลายคลึงกันดวย 

2) วิธีตนทุน (Cost Approach) เปนการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยคิดตนทุนคากอสรางใหม หรือตนทุนการ
ทดแทนดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายคลึงกัน แลวหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม เพ่ือสะทอนใหเห็นคา
เสื่อมทางกายภาพ ความเสื่อมตามลักษณะการใชงานและความเสื่อมอันเน่ืองมาจากความลาสมัยของทรัพยสินน้ันๆ 

3) วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยพิจารณาความสามารถของ
ทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได โดยอาจพิจารณาใชวิธีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Direct Capitalization) หรือ
วิธีการคํานวณจากมูลคาปจจุบันสุทธิจากประมาณการรายไดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ภายใตหลักเกณฑที่วา
มูลคาของทรัพยสินใดๆ จะมีคาเทากับมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสรายไดรวมที่คาดหวังวาจะไดรับจากทรัพยสินน้ันใน
อนาคต 

4) วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Approach) เปนวิธีประมาณการสมมติฐานในการพัฒนาที่ดินที่มีความ
เปนไปไดตามขอกําหนดกฎหมาย ศักยภาพทางกายภาพของทรัพยสิน และความเหมาะสมทางการเงิน โดยการประมาณการ
รายไดจากการพัฒนาโครงการ และหักออกดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนาโครงการทั้งทางตรงและทางออม รวมถึง
คํานึงถึงอัตราผลตอบแทนของผูประกอบการและดอกเบี้ยจาย รายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดคือมูลคาทรัพยสินตามสภาพ
ปจจุบัน 

 ในการประเมินมูลคาทรัพยสิน ผูประเมินราคาอิสระจะพิจารณาวิธีการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับทรัพยสิน เพ่ือ
คํานวณหามูลคาของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา โดยทรัพยสินของ GOLD และบริษัทยอยที่ประเมินมูลคาประกอบดวย 
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา อสังหาริมทรัพยพัฒนาเพ่ือขาย อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สิทธิการเชา
ลวงหนา และและที่ดิน อาคาร และอุปกรณตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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หนวย: ลานบาท 
 

รายละเอียดทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์ วิธีการประเมินราคา ราคาประเมิน 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันที่  
30 มิ.ย. 2558 

ราคาประเมิน 
สูงกวา/(ต่าํกวา)  
มูลคาตามบัญชี 

สัดสวนการถือ
หุนของ GOLD  

(รอยละ) 

สวนปรับปรุง
มูลคา 

1.  ที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง และอาคารชุดพัก
อาศัยจํานวน 12 หองชุด โครงการสนามกอลฟ พา
นอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับจ.นครราชสีมา 

GOLD วิธีพิจารณาจากรายได 466.00 465.49  0.51  100.00  0.51  

2.  ที่ดินวางเปลา จ.กระบี ่ GOLD วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 177.00 148.47  28.53  100.00  28.53  
3.  ที่ดินวางเปลาและที่ดินพรอมสิ่งปลกูสรางโครงการ

บานฉางวิลเลจ อ.บานฉาง จ.ระยอง 
BE วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

และวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
127.00 115.74  11.26  100.00  11.26  

4.  โครงการ FYI ถนนพระราม 4 GOLD วิธีพิจารณาจากรายได 2,133.00 2,091.86  41.14  100.00  41.14  
5.  โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก        -    
 - ที่ดิน โครงการ ด ิแอสคอท GOLD วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 556.50 529.16  27.34  100.00  27.34  
 - อาคารเซอรวิสอพารทเมนท SS วิธีพิจารณาจากรายได 1,005.50 1,002.94  2.56  60.00  1.54  

 - สกาย วิลลาส จํานวน 3 ยูนิต SS วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 53.50 35.71  17.79  60.00  10.67  
6.  โกลเดนแลนด บวิดิ้ง (โกลเดน พาวิลเลียน) NR วิธีพิจารณาจากรายได 228.00 192.08  35.92  100.00  35.92  
7.  โครงการสาทร สแควร NSR วิธีพิจารณาจากรายได 6,052.00 3,635.22  2,416.78  100.00  2,416.78  
8.  โกลเดน ซิตี้ ออนนุช - พัฒนาการ UN วิธีตนทุน 143.00 80.74  62.26  100.00  62.26  
9.  โกลเดน วิลเลจ ออนนชุ - พัฒนาการ UN วิธีตนทุน 370.00 293.09  76.91  100.00  76.91  
10. โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ UN วิธีตนทุน 211.00 127.83  83.17  100.00  83.17  
11. โกลเดน ทาวน ออนนชุ - พัฒนาการ UN วิธีตนทุน 382.00 281.19  100.81  100.00  100.81  
12. โกลเดน วิลเลจ และอาคารพาณิชย บางนา - กิ่งแกว GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ และ

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
380.40 362.51  17.89  100.00  17.89  

13. โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ - ติวานนท GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 326.00 303.08  22.92  100.00  22.92  
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รายละเอียดทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์ วิธีการประเมินราคา ราคาประเมิน 

มูลคาตามบัญชี  
ณ วันที่  

30 มิ.ย. 2558 

ราคาประเมิน 
สูงกวา/(ต่าํกวา)  
มูลคาตามบัญชี 

สัดสวนการถือ
หุนของ GOLD  

(รอยละ) 

สวนปรับปรุง
มูลคา 

14. โกลเดน ทาวน ปนเกลา - จรัญสนทิวงศ GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 258.00 259.55  (1.55) 100.00  (1.55) 
15. โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ GLR วิธีตนทุน 654.00 519.81 134.19 100.00 134.19 
16. โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5 GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 528.00 483.93  44.07  100.00  44.07  
17. โกลเดน ทาวน วชัรพล - สุขาภิบาล 5 GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 333.00 290.69  42.31  100.00  42.31  
18. โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร - สถานี รถไฟฟาบางพลู GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 287.00 241.25  45.75  100.00  45.75  
19. โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 491.00 449.67  41.33  100.00  41.33  
20. โกลเดน ทาวน รามคําแหง - วงแหวน GLR วิธีตนทุน 317.00 258.01  58.99  100.00  58.99  
21. โกลเดน ทาวน งามวงศวาน - แคราย GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 283.00 282.60  0.40  100.00  0.40  
22. โกลเดน ทาวน สุขสวัสดิ์ - พทุธบชูา GLR วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 173.00 158.13  14.87  100.00  14.87  
23. โกลเดน ทาวน บางนา - ออนนชุ  GLR วิธีตนทุน 350.00 374.94  (24.94) 100.00  (24.94) 
24. โกลเดน วิลเลจ บางนา - ออนนชุ GLR วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 401.60 329.69  71.91  100.00  71.91  
25. โกลเดน ทาวน ลาดพราว - เกษตรนวมินทร GLR วิธีตนทุน 446.00 278.64  167.36  100.00  167.36  
26. โกลเดน ฮอริเทจ เฟส 2 UN วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 34.50 14.40  20.10  100.00  20.10  
27. แกรนด โมนาโค เฟส 2, 4 UN วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 253.00 307.02  (54.02) 100.00  (54.02) 
28. โครงการเดอะแกรนด พระราม 2        -    

-        เฟส 3 Lake Gradios’e KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  161.00   147.17   13.83  100.00  13.83  
-        เฟส 4.2 Court Yard KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  584.00   446.78   137.22  100.00  137.22  
-        เฟส 6 Zeen Scenery KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  149.00   153.62   (4.62) 100.00  (4.62) 
-        เฟส 7.1 Golden Neo พระราม2 KLAND วิธีตนทุน  138.00   111.28   26.72  100.00  26.72  
-        เฟส 7.2 Golden Town พระราม2 KLAND วิธีตนทุน  224.00   166.22   57.78  100.00  57.78  
-        เฟส 9 Zenith KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  90.00   91.34   (1.34) 100.00  (1.34) 
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รายละเอียดทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์ วิธีการประเมินราคา ราคาประเมิน 

มูลคาตามบัญชี  
ณ วันที่  

30 มิ.ย. 2558 

ราคาประเมิน 
สูงกวา/(ต่าํกวา)  
มูลคาตามบัญชี 

สัดสวนการถือ
หุนของ GOLD  

(รอยละ) 

สวนปรับปรุง
มูลคา 

-        เฟส 11 Infinia KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  114.00   134.48   (20.48) 100.00  (20.48) 
-        เฟส 12 Bliss KLAND วิธีตนทุน  271.00   324.68   (53.68) 100.00  (53.68) 
-        เฟส 13 Grandio KLAND วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  322.00   306.54   15.46  100.00  15.46  

29. โครงการเดอะแกรนด วงแหวน-ประชาอุทศิ เฟส 1 KLAND วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 135.00 147.86  (12.86) 100.00  (12.86) 
30. โครงการเดอะแกรนด วงแหวน-ประชาอุทศิ เฟส 2 KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 249.00 254.97  (5.97) 100.00  (5.97) 
31. โครงการเดอะแกรนด อดุมสุข KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 596.00 549.84  46.16  100.00  46.16  
32. โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา เฟส 1 KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 1,080.00 1,136.73  (56.73) 100.00  (56.73) 
33. โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา เฟส 2 KLAND วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 1,010.00 981.29  28.71  100.00  28.71  
34. โครงการ ไทมสพระราม 5 KLAND วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 81.30 93.20  (11.90) 100.00  (11.90) 
35. สิทธิการเชาที่ดนิ แยกเหมงจาย KLAND วิธีพิจารณาจากรายได 45.70 42.45  3.25  100.00  3.25  
    รวม   22,670.00 19,001.89 3,668.11  3,659.97 
     หัก ภาษีเงินได 20%  (731.99) 
     หัก ผลขาดทนุสะสมที่สามารถนาํมาใชได 530.602/ 
     สวนปรับปรุงมูลคาสุทธิ 3,458.582/ 

หมายเหตุ :  1/ GOLD และบริษัทยอยไมไดประเมินราคาที่ดิน อาคารและอปุกรณ สวนที่ใชในสํานักงานซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทากบั 166.78 ลานบาท 
2/ ในกรณีที่ไมสามารถใชผลขาดทนุสะสมไดจริงตามจํานวนดังกลาว จะมีผลใหสวนปรับปรุงมูลคาสุทธิลดลงจากที่ไดแสดงนี้ และมีผลใหราคาประเมินหุนตามวิธีนี้ลดลงจากที่ไดประเมินไว 
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รายละเอียดสรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสินของ GOLD และบริษัทยอย โดยผูประเมินราคาอิสระปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี 

 ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการประเมินมูลคาสินทรัพย GOLD และบริษัทยอยโดยผูประเมินราคา
อิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอการประเมินมูลคาทรัพยสินตางๆของ 15 ที่ปรึกษา และ แกรนด แอสเซท 
ซึ่งผูเปนผูประเมินราคาอิสระดังน้ี 

- การประเมินมูลคาทรัพยสินในสวนของที่ดินที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) แบบตารางการปรับปรุงเปรียบเทียบทรัพยสิน (Adjustment Grid) ในแตละทรัพยสินที่ประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากผูประเมินราคาอิสระไดคัดเลือกขอมูลตลาดท่ีสามารถสะทอนมูลคาของทรัพยสินที่
ประเมินได เชน เน้ือที่ดินของขอมูลตลาดใกลเคียงกัน สามารถพัฒนาเปนโครงการไดเหมือนกัน มีศักยภาพการ
ใชประโยชนเหมือนกัน รวมท้ังไดปรับเพ่ิม/ลดการใหคะแนนปจจัยของทรัพยสินที่ประเมินในเรื่องทําเลที่ต้ังและ
สภาพแวดลอม ทางเขา-ออกของทรัพยสินใหเหมาะสมกับขอมูลทรัพยสินที่ทําการประเมิน จากน้ันมีการถวง
นํ้าหนักความนาเช่ือของทรัพยสินที่นํามาเปรียบเทียบขั้นสุดทาย เพ่ือหาราคาทรัพยสินที่ประเมิน ซึ่งเปนหน่ึงใน
กระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐานวิชาชีพของผูประเมินราคาอิสระ 

-  การประเมินมูลคาทรัพยสินในสวนของสิ่งปลูกสรางที่ยังไมพัฒนาผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีตนทุน (Cost 
Approach) สําหรับการประเมินมูลคาในแตละทรัพยสินน้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูประเมินราคาอิสระได
พิจารณาตนทุนคากอสรางใหม หรือตนทุนการทดแทนดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายคลึงกัน 
แลวหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม เพ่ือสะทอนใหเห็นคาเสื่อมทางกายภาพของทรัพยสินน้ันๆ ซึ่งเปนหน่ึงใน
กระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐานวิชาชีพของผูประเมินราคาอิสระ 

- การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual 
Approach) สําหรับการประเมินมูลคาในแตละทรัพยสินน้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูประเมินราคาอิสระได
พิจารณาจากศักยภาพที่ดินหรือโครงการ โดยสมมติฐานใหมีการพัฒนาที่ไดประโยชนสูงสุดและดีที่สุดตามภาวะ
ตลาดในขณะน้ันแลว และหักดวยตนทุนหรือกําไรของโครงการ ซึ่งเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับใชอางอิงใน
การประเมินทรัพยสินที่ยังกอสรางไมเสร็จ อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคาตามวิธีน้ีจะขึ้นอยูกับสมมติฐานตางๆ
ที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดขึ้น เชน สมมติฐานรายได ตนทุน คาใชจายตางๆ กําไร ตลอดจนอัตราคิดลดท่ีใช 
เปนตน ซึ่งจากการพิจารณาสมมติฐานตางๆที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดขึ้น มีความนาเช่ือถือ และสามารถใช
อางอิงในสถานการณตลาดและในสภาพแวดลอมในปจจุบันได 

- การประเมินสิทธิการเชาที่ดินที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach)  มีความ
เหมาะสม เน่ืองจากสิทธิการเชาที่ดินสามารถกอใหเกิดรายไดทั้งปจจุบันและอนาคต และสามารถสะทอนมูลคา
ปจจุบันของกําไรจากการดําเนินการใหเชา ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูประเมินราคาอิสระ 
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3. ปรับปรุงการจําหนายทรัพยสินหลังวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

GOLD และบริษัทยอยมีการจําหนายสินทรัพยบางรายการหลังวันสิ้นงวด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได
พิจารณาปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดวยสวนเพ่ิมหรือลดที่ไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว เพ่ือใหมูลคา
ทรัพยสินสะทอนรายไดที่จะไดรับจากการขาย ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 
 

รายละเอียดทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธ์ิ ราคาขาย 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2558 

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดรอยละ 20 ที่

สามารถนาํไปปรบัปรุง
มูลคาตามบัญชี 

1.  ที่ดิน จ.ประจวบคีรีขันธ GOLD 127.00 118.66 0.99 
2.  โกลเดน ทาวน เกษตร - ลาดปลาเคา GLR 6.68 4.94 0.54 
3.  โกลเดน เลเจนด เฟส 4 UN 124.50 100.98 8.80 
   258.18 224.58 10.33 

4. ปรับปรุงการลดทุนเพ่ือชดเชยสวนตํ่ากวามูลคาหุนและลางผลขาดทุนสะสม 

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติให GOLD ลดทุนจดทะเบียน 
โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน จากเดิมมูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท เพ่ือชดเชยสวนตํ่ากวา
มูลคาหุนและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยภายหลังการจดทะเบียนลดทุนของ GOLD ซึ่งไมทําใหจํานวนหุนของ GOLD 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และภายหลังการดําเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกลาวจะทําให GOLD ลางขาดทุนสะสม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ไดทั้งหมด และคงเหลือสวนเกินทุนจากการลดทุนจํานวน 4.83 ลานบาท ที่จะตองจายคืนผูถือหุนทุกราย
ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราหุนละ 0.002948 บาท โดยมีกําหนดวันจายเงินสวนเกินทุนจากการลดทุนดังกลาวในวันที่ 
28 กันยายน 2558 ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณานํารายการดังกลาวมาปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีของ 
GOLD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

5. เงินปนผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ไดเห็นสมควรใหนําเสนอ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 จัดสรรกําไรสะสมระหวางกาลป 2558 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.05 
บาทตอหุน สําหรับหุนของบริษัทจํานวน 1,638,019,003 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 81.90 ลานบาท โดย
กําหนดการจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 3 ธันวาคม 2558  ซึ่งการจายเงินปนผลน้ีจะมีผลกระทบตอฐานะเงินสดของบริษัท 
ดังน้ัน ในการประเมินราคาหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดนําเงินปนผลที่จะจาย
ดังกลาวจํานวน 81.90 ลานบาท ปรับลดจากมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  

 ทั้งน้ี การจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวจะแจงใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD รับทราบ ในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตอไป 

ในการประเมินราคาหุนดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดนํารายการปรับปรุงตางๆใน
ขางตน มาบวกเพ่ิม/(หัก)ในมูลคาหุนตามบัญชี ที่ไดจากงบการเงินของ GOLD และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
โดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ GOLD และบริษัทยอยสามารถคํานวณไดดังน้ี 
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         หนวย :ลานบาท 
สวนของผูถือหุนของ GOLD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  7,767.09 
รายการปรับปรุง   
บวก  สวนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 129.09 
บวก  ราคาประเมินสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น - สุทธิหลังภาษีเงินได1/ 3,458.581/ 
บวก  กําไรจากการจําหนายทรัพยสินหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สุทธิหลังภาษี 10.33 
หัก   การลดทุนเพ่ือชดเชยสวนตํ่ากวามูลคาหุนและลางผลขาดทุนสะสม (4.83) 
หัก  เงินปนผลจาย (81.90) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง  11,278.36 
จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ลานหุน) 1,638.02 
ราคาตอหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (บาท) 6.891/ 

หมายเหตุ: 1/คํานวณราคาประเมินสินทรัพยที่เพิ่มข้ึน - สุทธิหลังภาษีเงินได โดยมีสมมติฐานผลขาดทุนสะสมที่สามารถ
นํามาใชเพื่อลดหยอนภาษีไดเปนจํานวนประมาณ 530.60 ลานบาท ซ่ึงหากผลขาดทุนสะสมที่สามารถใชได
จริงลดลงจากจํานวนดังกลาว จะมีผลใหสวนปรับปรุงนี้ลดลง และสงผลใหราคาหุนตามวิธีนี้ลดลงจากที่ได
ประเมินไว โดยอาจลดลงเปนจํานวนสูงสุดประมาณ 0.33 บาทตอหุน หรือมีราคาประเมินหุนเทากับ 6.56 บาท
ตอหุน 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีจะสะทอนทรัพยสินสุทธิที่เปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี อยางไรก็ตาม 
วิธีน้ีไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและศักยภาพในการแขงขันของบริษัทในอนาคตและไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

จากการประเมินราคาหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี จะไดราคาประเมินหุนของ GOLD เทากับ 6.89 บาท
ตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท เทากับ 0.36 บาทตอหุน หรือตํ่า
กวารอยละ 4.97 ของราคาเสนอขายดังกลาว 

ค) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆในตลาด ไดแก อัตราสวน
ราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย
จาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ GOLD โดยพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด
สินทรัพยรวมใกลเคียงกับ GOLD โดยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหวาง 10,000 - 50,000 ลานบาท โดยท่ี
สินทรัพยรวมของ GOLD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 21,063 ลานบาท  

บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง มีดังน้ี 
รายชื่อ ชื่อยอหลักทรัพย ขนาดสินทรัพย  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 
> 50,000 ลานบาท 

2. บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) LH 
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รายชื่อ ชื่อยอหลักทรัพย ขนาดสินทรัพย  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

3. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) SIRI 
4. บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) BLAND 
5. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) PS 
6. บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) QH 
7. บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI 

10,000 - 50,000 ลานบาท 

8. บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) PF 
9. บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AP 
10. บริษัท ยูนิ เวนเจอร จํากัด (มหาชน) UV 
11. บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SC 
12. บริษัท ยู ซิต้ี จํากัด (มหาชน) U 
13. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) PACE 
14. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) NOBLE 
15. บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GOLD 
16. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) LPN 
17. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ANAN 
18. บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) GLAND 
19. บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) S 
20. บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) A 
21. บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) MJD 
22. บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) RML 
23. บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) PRIN 
24. บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) TFD 

< 10,000 ลานบาท 

25. บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) NUSA 
26. บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) MK 
27. บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) CGD 
28. บริษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) LALIN 
29. บริษัท อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ESTAR 
30. บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) AQ 
31. บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) SENA 
32. บริษัท โพลาริส แคปปตัล จํากัด (มหาชน) POLAR 
33. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) CI 
34. บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) NCH 
35. บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) SAMCO 
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รายชื่อ ชื่อยอหลักทรัพย ขนาดสินทรัพย  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

36. บริษัท เอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน) EVER 
37. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) KC 
38. บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) RICHY 
39. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ORI 
40. บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) PRINC 
41. บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) KTP 
42. บริษัท บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน) BROCK 
43. บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) PRECHA 
44. บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) WIN 

ทั้งน้ี บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงในการพิจารณาราคาหุนตามวิธีน้ี ไมไดรวมบริษัทจดทะเบียนในกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีลักษณะธุรกิจแตกตางกับธุรกิจของ GOLD 

1)    วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนโดยวิธีน้ี เปนการประเมินโดยพิจารณามูลคาตามบัญชีของ GOLD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ตามขอ ก) ซึ่งเทากับ 4.74 บาทตอหุน คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ในกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ 
GOLD ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเปนวันทําการ
สุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT  

คาเฉล่ีย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 
ชวงเวลา A ANAN AP GLAND GOLD LPN MJD NOBLE 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 1.85 1.73 1.12 1.80 1.29 2.33 0.69 1.32 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  1.87 1.71 1.22 1.87 1.35 2.36 0.80 1.37 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 1.87 1.77 1.29 2.02 1.42 2.46 0.90 1.37 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 1.87 1.80 1.30 2.13 1.49 2.72 0.94 1.30 

 

ชวงเวลา PF PRIN RML SC SPALI U UV คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 0.65 0.58 1.01 1.03 1.71 1.22 1.67 1.33 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  0.74 0.63 1.22 1.09 1.72 1.83 1.84 1.44 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 0.75 0.63 1.42 1.13 1.88 2.09 2.00 1.53 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 0.77 0.61 1.60 1.15 2.10 2.73 2.13 1.64 

หมายเหตุ  : ไมรวมคาเฉลี่ย P/BV ของ PACE และ S  

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com 
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ทั้งน้ี ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/BV ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉล่ีย P/BV ของ PACE และ S 
เน่ืองจากมีคาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.19 - 3.90 เทา และ 
3.98 - 8.88 เทา 

สรุปการประเมินราคาหุน GOLD ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียน

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 
ราคาหุน GOLD 

(บาทตอหุน) 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 1.33 6.30 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 1.44 6.83 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 1.53 7.25 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 1.64 7.77 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของ GOLD ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของ GOLD ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ 
GOLD ในอนาคต 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะไดราคาประเมินหุน GOLD เทากับ 6.30 - 7.77 บาท
ตอหุน โดยราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท อยูในชวงของราคาที่ประเมินไดดังกลาว โดย
ราคาประเมินในชวงราคาตํ่าสุดที่ 6.30 บาทตอหุน ที่เปนราคาที่ตํ่ากวากวาราคาเสนอขายFPHT เทากับ 0.95 บาทตอหุน 
หรือตํ่ากวารอยละ 13.10 ของราคาเสนอขายFPHT ดังกลาว และราคาประมินในชวงราคาสูงสุดที่ 7.77  บาทตอหุน เปน
ราคาที่สูงกวากวาราคาเสนอขายเทากับ 0.52 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 7.17 ของราคาเสนอขายดังกลาว 

2)    วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยการนํากําไรสุทธิตอหุนของ GOLD ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด
ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2557 - ไตรมาสที่ 2 ป 2558 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 138.13 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ 0.08 บาท) คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลังใน
ชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนใหแก FPHT สรุปไดดังน้ี 

คาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 
ชวงเวลา ANAN AP GLAND LPN PF RML SC SPALI UV คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 11.52 6.40 17.44 10.35 8.84 4.16 6.88 6.15 26.59 10.93 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  10.38 6.96 17.44 11.67 13.49 4.38 7.64 6.47 28.91 11.93 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 10.07 7.39 19.10 12.35 14.95 4.64 8.24 7.08 32.82 12.96 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 9.39 7.28 21.37 13.88 17.61 4.83 8.89 7.70 34.97 13.99 

หมายเหตุ  : ไมรวมคาเฉลี่ย P/E ของ A, GOLD, MJD, NOBLE, PACE, PRIN, S และU 

ที่มา :  ขอมูลจาก www.setsmart.com 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 47 - 

ทั้งน้ี ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/E ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดรวมคาเฉล่ีย P/E ของ NOBLE, PACE, PRIN, S และ 
U เน่ืองจากมีขาดทุนสุทธิตอหุนยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด และไมไดรวมคาเฉล่ีย P/E ของ A, GOLD และMJD เน่ืองจากมี
คาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 51.52 - 156.09 เทา 50.00 - 
71.18 เทา และ 3.44 - 20.78 เทา ตามลําดับ 

สรุปการประเมินราคาหุน GOLD ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียน

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 
ราคาหุน GOLD 

(บาทตอหุน) 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 10.93 0.87 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 11.93 0.95 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 12.96 1.04 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 13.99 1.12 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีอางอิงจากขอมูลกําไร 12 เดือนยอนหลังของ GOLD ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงาน
ในชวงเวลาปจุบัน โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน จะไดราคาประเมินหุน GOLD เทากับ 0.87 - 1.12 บาท
ตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท เทากับ 6.13 - 6.38
บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 84.55 - 88.00 ของราคาเสนอขายดังกลาว 

3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise Value to 
EBITDA Approach) 

การประเมินมูลคาตามวิธีน้ีเปนวิธีสะทอนความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานในสวนที่เปนเงินสด 
โดยไมไดคํานึงถึงมูลคาสินทรัพย โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง คูณดวยกําไร
กอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของ GOLD หักดวยหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ย และสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของ GOLD โดยที่ EBITDA ของ GOLD   ยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุดต้ังแตไตรมาสที่ 3 
ป 2557 - ไตรมาสที่ 2 ป 2558 เทากับ 761.69 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 GOLD มีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเทากับ 213.72 ลานบาท มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ 10,287.55 ลานบาท และมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เทากับ (265.53) ลานบาท ซึ่งคํานวณราคาหุนของ GOLD ไดดังน้ี 

มูลคากิจการ (EV) ของ GOLD = คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA  

โดยที่ มูลคากิจการ (EV)              = มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม + หน้ีที่มีภาระ
ดอกเบี้ย - เงินสด 

มูลคาหุนตามราคาตลาด    = ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

ราคาหุนของ GOLD = [(คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x  EBITDA) - สวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หน้ีที่มีภาระดอกเบี้ย + เงินสด]  /  จํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  
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คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา A ANAN AP GLAND GOLD LPN MJD 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 36.32 13.11 8.56 12.37 26.06 9.92 8.28 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  36.26 13.06 8.99 12.54 26.62 10.01 8.62 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 36.18 13.27 9.19 12.57 27.19 10.26 8.82 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 36.15 13.24 9.14 12.61 27.92 10.90 8.84 

 
ชวงเวลา PF RML SC SPALI UV คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 17.64 4.75 10.18 6.72 19.67 14.47 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน  17.50 5.18 10.39 6.75 20.47 14.70 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 9 เดือน 17.50 5.55 10.54 7.06 21.14 14.94 
คาเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน 17.59 5.86 10.55 7.41 21.66 15.16 
หมายเหตุ  : ไมรวมคาเฉลี่ย EV/EBITDA ของ NOBLE, PACE, PRIN,  S และ U 
ที่มา :  จากการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทั้งน้ี ในการคํานวณคาเฉล่ีย EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรวมคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ 
NOBLE, PACE, S และ U เน่ืองจาก EBITDA มีผลขาดทุนสุทธิ และไมไดรวมคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ PRIN เน่ืองจากมี
คาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 65.58 - 67.41 เทา 

สรุปการประเมินราคาหุน GOLD ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 
และคาเสื่อมราคา 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 

ราคาหุน GOLD 
(บาทตอหุน) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 14.47 0.74 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 14.70 0.85 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 14.94 0.96 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 15.16 1.06 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะทางการ
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยท่ีไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรระยะยาวในอนาคตของ 
GOLD 

 จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา
จะไดราคาหุน GOLD เทากับ 0.74 - 1.06 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เปนราคาที่ ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก 
FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท เทากับ 6.19 - 6.51 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 85.38 - 89.79 ของราคาเสนอขายดังกลาว 
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ง) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

  การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (มูลคาการซื้อขายรวม / ปริมาณการซื้อ
ขายรวม) ของหุนของ GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
ราคาตลาดยอนหลังในแตละชวงของระยะเวลา 1 ป นับจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนใหแก FPHT สรุปไดดังน้ี 

สรุปการประเมินราคาหุน GOLD ตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 

ชวงเวลา 
การซื้อขายเฉล่ียตอวัน ราคาตลาดถัวเฉล่ีย        

ถวงนํ้าหนัก 
(บาทตอหุน) 

ปริมาณหุน 
(หุน) 

มูลคา  
(บาท) 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 1,122,545  7,497,924  6.68 
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 995,283  6,689,025  6.72 
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 1,065,558  7,500,952  7.04 
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 1,365,685  10,290,614  7.54 

หมายเหตุ : ขอมูลจาก www.setsmart.com 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดพิจารณาราคาตลาดลาสุด ภายหลังที่มีการแจงมติคณะกรรมการเก่ียวกับ
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT เพ่ือประกอบในการประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เน่ืองจากในชวง
ดังกลาวราคาหุนของ GOLD อาจไดรับผลกระทบตอขาวการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี  

กราฟแสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก และปริมาณการซื้อขายหุนของ GOLD ยอนหลัง 1 ป 
(6 พฤศจิกายน 2557 - 5 พฤศจิกายน 2558) 
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ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาปริมาณหุนของบริษัทที่มีการซื้อขายในชวงเวลายอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ  12 เดือน 
ซึ่งอยูระหวาง 995,283 หุน - 1,365,685 หุนตอวัน หรือประมาณรอยละ 0.06 - 0.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของ GOLD โดยมีปริมาณซื้อขายรวมในระยะเวลายอนหลัง 12 เดือน เทากับ 331,861,380 หุน คิดเปนรอยละ 20.26 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD โดยปริมาณการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาวมีแนวโนมลดลง แสดงถึงสภาพ
คลองในการซ้ือขายหุนที่คอนขางตํ่า ดังน้ัน หากพิจารณาถึงสภาพคลองหรือปริมาณหุนที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยของหุนของ GOLD แลว ราคาตลาดของหุนดังกลาวอาจไมสามารถสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของหุนไดเทาที่ควร 

 จากการประเมินตามวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด จะไดราคาประเมินหุน GOLD เทากับ 6.68 - 7.54 บาทตอหุน ซึ่ง
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25 บาท อยูในชวงของราคาที่ประเมินไดดังกลาว โดยราคาประเมิน
ในชวงราคาตํ่าสุดที่ 6.68 บาทตอหุน เปนราคาที่ตํ่ากวากวาราคาเสนอขายเทากับ 0.57 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 7.86 
ของราคาเสนอขายดังกลาว และราคาประมินในชวงราคาสูงสุดที่ 7.54 บาทตอหุน เปนราคาที่สูงกวากวาราคาเสนอขาย
เทากับ 0.29 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 4.00 ของราคาเสนอขายดังกลาว 

นอกจากน้ี หากพิจารณาราคาตลาดเฉล่ียของหุน GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอน
วันประชุมคณะกรรมการ GOLD ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2558 เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ที่เทากับ 7.03 บาทตอหุน น้ัน ราคาเสนอขาย
หุนเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี ที่เทากับ 7.25 บาทตอหุน เปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาตลาดดังกลาว 

จ) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนวิธี่ที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ GOLD ในอนาคต โดยการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ GOLD และ
บริษัทยอย โดยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการท่ีอยูอาศัยแนวราบอางอิงกระแสเงินสดในระยะเวลาประมาณ 11.50 ป 
(ก.ค.2558 - ธ.ค.2569) จากโครงการปจจุบันที่อยูระหวางการพัฒนา และแผนงานพัฒนาโครงการในอนาคต และโครงการ
อาคารสูงเชิงพาณิชย ซึ่งสวนใหญต้ังอยูบนที่ดินเชาระยะยาว จะประมาณการกระแสเงินสดตามอายุสัญญาสิทธิการเชาที่ดิน
ระยะยาว ซึ่งเปนไปตามอายุการใชประโยชนของทรัพยสิน และคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวดวยตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) โดยต้ังอยูบนสมมติฐานวา GOLD และบริษัทยอย ยังคงดําเนิน
กิจการตอไปอยางตอเน่ือง (Going Concern Basis) และไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคต 
โดยไมรวมถึงประโยชนจากการเขามาถือหุนของ FPHT ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัดและเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ทั้งน้ี การประมาณการกระแสเงินสดดังกลาว GOLD เปนผูจัดทําขึ้น โดยกําหนดสมมติฐานในการประมาณการ
จากการอางอิงขอมูลจากโครงการท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบันตามแผนการขาย (Budget Plan) อัตราสวนทางการเงินหรือ
ขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ขอมูลการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินโครงการหรือแผนธุรกิจของผูบริหาร 
และการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดสอบทาน
ประมาณการทางการเงินดังกลาว และไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของใน
ปจจุบัน รวมท้ังจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่และผูบริหารของ GOLD ตลอดจนการวิเคราะห
ขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี สมมติฐานดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ GOLD และบริษัทยอย
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น ราคาหุนของ GOLD ที่ประเมินไดตามวิธีน้ีจะเปล่ียนแปลงไป
ดวยเชนกัน 
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สมมติฐานสําคัญที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดังน้ี 

ปจจุบัน GOLD และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ โครงการ
ที่อยูอาศัย และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย 

1. โครงการที่อยูอาศัย 

GOLD และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเพ่ือจําหนายหลากหลายรูปแบบภายใตแบรนดตางๆ โดย
เปนการพัฒนาโครงการบานพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบานเด่ียว บานแฝด และทาวนเฮาส พรอมการ
พัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ ครอบคลุมหลากหลายระดับราคา เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุม
ที่แตกตางกัน  

 รายไดจากการขาย  

ประมาณการรายไดจากการขาย แบงเปนโครงการที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน และการเปดตัวโครงการใหมใน
แตละป 

การประมาณการรายไดจากการขายสําหรับโครงการที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน อางอิงขอมูลแตละโครงการท่ี
ไดรับจากบริษัท ไดแก จํานวนขายบานตอเดือน ราคาขายเฉล่ียตอหลัง ซึ่งอางอิงราคาขายเฉล่ียในป 2557 
และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา สมมติฐานดังกลาวมีเหมาะสม
สะทอนรายไดจากการขาย และความสามารถในการขายบานของ GOLD ที่เปนปจจุบันไดดีกวาการใชขอมูล
ราคาขายเฉล่ียยอนหลังในระยะเวลาท่ีนาน สําหรับโครงการที่จะพัฒนาในอนาคตจะประมาณการสัดสวน
การขายตามขอมูลการคาดการณโดยผูบริหารจากประสบการณการขายโครงการ โดยมีระยะเวลารับรูรายได
จากการขายแตละโครงการเฉล่ียประมาณ 3 ป ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเหมาะสมและมีความ
เปนไปไดตามประสบการณบริหารโครงการของ GOLD นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเยี่ยมชม
โครงการของ GOLD เห็นวาโครงการไดรับความสนใจจากลูกคาเปนอยางมาก จากจํานวนลูกคาเขาเยี่ยมชม
โครงการท่ีอยูระหวางเปดขาย และโครงการใหมที่เปดโครงการในวันแรก (Grand Opening) มียอดจองซื้อ
จากลูกคาเปนจํานวนมาก ซึ่งบางโครงการสามารถปดการขายไดในวันแรก 

ประมาณการรายไดจากการขายโครงการท่ีอยูอาศัยในปจจุบันของ GLR และ KLAND มีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ 
จํานวน 
โครงการ 

ราคา มูลคา (ลานบาท) จํานวนยูนิต ประมาณการรายไดในอนาคต (ลานบาท) 

(ลานบาท) ทั้งหมด คงเหลือ ทั้งหมด คงเหลือ กค.-ธค.58 2559 2560 2561 2562 

โครงการของบริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ (GLR) 

- บานเด่ียว-บานแฝด 4 6.0-24.1 3,816 2,598 446 292 553 1,208 780 79 - 

- ทาวนเฮาส 7 3.1-4.0 5,461 2,612 1,667 767 1,330 1,280 - - - 

รวม 11  9,277 5,210 2,113 1,059 1,863 2,489 780 79 - 

- บานเด่ียว-บานแฝด 4 6.0-24.1 3,816 2,598 446 292 553 1,208 780 79 - 

- ทาวนเฮาส 7 3.1-4.0 5,461 2,612 1,667 767 1,330 1,280 - - - 

รวม 11  9,277 5,210 2,113 1,059 1,863 2,489 780 79 - 

โครงการของบมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน (KLAND) 

- บานเด่ียว-บานแฝด 10 5.3-22.7 14,915 9,147 1,350 660 1,088 1,643 1,245 1,180 1,045 

- ทาวนเฮาส 1 3.1 485 108 158 35 109 - - - - 

รวม 11  15,399 9,255 1,508 695 1,197 1,643 1,245 1,180 1,045 
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ประมาณการรายไดจากการขายโครงการท่ีพัฒนาในอนาคตของ GLR และ KLAND  

โครงการ จํานวน 
โครงการ 

ราคา มูลคา (ลานบาท) จํานวนยูนิต ประมาณการรายไดในอนาคต (ลานบาท) 

 (ลานบาท) ทั้งหมด คงเหลือ ทั้งหมด คงเหลือ กค.-ธค.58 2559 2560 2561 2562 

โครงการของบริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ (GLR) 

-บานเด่ียว-บานแฝด 3  5.1-6.6   3,027   3,027   530   530   141  1,228  1,207   427   26  
-ทาวนเฮาส 8  3.0-5.7   6,622   6,622   1,961   1,961   661  2,642  2,257   920   141  

รวม 11   9,649   9,649   2,491   2,491   801  3,870  3,464  1,346   167  
โครงการของบมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน (KLAND) 

-บานเด่ียว-บานแฝด 3  4.0-5.8   3,794   3,794  731 731  143  1,021  1,122   818  427  
-ทาวนเฮาส 1  2.2  821   821  381 381  -     269   293   259   -    

รวม 4   4,615   4,615  1,112 1,112  143  1,290  1,415  1,077  427  

นอกจากน้ี ประมาณการมูลคาโครงการบานในอนาคตของ GLR ในชวงป 2563 - 2566 จากสัดสวนตนทุนที่ดิน (Land 
Bank) ที่ลงทุนในป 2558 - 2562 รอยละ 28 ของยอดขาย จะไดมูลคาขายโครงการบานในอนาคตของ GLR  เปนดังน้ี 

รายละเอียด/ป (ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 
มูลคาการลงทุนที่ดิน 1,400 1,700 2,500 3,300 4,000 
ประมาณการรายได 

(ลานบาท) 
รายไดในป 
2559-2562 

รายไดในป 
2560-2563 

รายไดในป 
2561-2564 

รายไดในป 
2562-2565 

รายไดในป 
2563-2566 

5,000 6,071 8,929 11,786 14,286 

 อัตรากําไรข้ันตน สมมติฐานอัตรากําไรข้ันตนของ GLR และ KLAND มีรายละเอียดดังน้ี 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
- GLR 32% 35% 34% 34% 32% 32% 32% 32% 32% - - - 
- KLAND 29% 30% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 

หมายเหตุ :  โครงการของ GLR และ KLAND อางอิงขอมูลโครงการปจจุบันที่อยูระหวางการพัฒนา และแผนงานพัฒนาโครงการใน
ระยะเวลา 5 ปขางหนา ซ่ึง GLR และ KLAND จะมีการขายโครงการส้ินสุดในป 2566 และ 2569 ตามลําดับ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ชวงระยะเวลาประมาณการมีความเหมาะสมกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีการลงทุน
ซ้ือที่ดิน (Land Bank) เพื่อพัฒนาโครงการในแตละป และใชเวลาพัฒนาจนปดการขายโครงการไดประมาณ 3 ป การ
ประมาณการที่ยาวเกินไปอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดสูง เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีความผันผวนตามปจจัย
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันของผูบริโภค เปนตน 

 ประมาณการอัตรากําไรข้ันตนของโครงการ GLR ในป 2558 - 2562 ประมาณรอยละ 32 - 35 สอดคลองกับอัตรากําไร
ขั้นตนในอดีตของ GLR เทากับรอยละ 32 - 35 ในป 2556-2557 และใกลเคียงอัตรากําไรข้ันตนเฉล่ียในป 2556  - 2557 
ของอุตสาหกรรมที่ประมาณรอยละ 33 - 34  

 ประมาณการอัตรากําไรข้ันตนของโครงการ  KLAND เทากับรอยละ 29 ในป 2558 ซึ่งสอดคลองกับอัตรากําไรข้ันตน
ของ KLAND ที่เกิดขึ้นจริงในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 ที่รอยละ 28 และในป 2559- 2562 ประมาณการอัตรากําไร
ขั้นตนประมาณรอยละ 30 - 32 อางอิงจากประมาณการกําไรข้ันตนเฉล่ียโครงการในอนาคตของ GOLD และอัตรา
กําไรข้ันตนเฉล่ียในป 2556  - 2557 ของอุตสาหกรรมที่ประมาณรอยละ 33 - 34 
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 คาใชจายในการขายและบริหาร 

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารโครงการของ GLR และ KLAND ดังน้ี 

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
คาใชจายในการขายและ
บริหาร-GLR 

10% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% - - - 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร-KLAND 

16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
(GLR และ KLAND) 

รอยละ 3.3 ของรายได 

คาธรรมเนียมการโอน  
(GLR และ KLAND) 

รอยละ 1.0 ของรายได 

 ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 และ 2559 ของ GLR ประมาณรอยละ 10 ของรายไดจากการขาย 
ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากรอยละ 12 ในป 2557 เน่ืองจากรายไดจากการขายบานในป 2558 และ 2559 เพ่ิมสูงขึ้นจากป 
2557 มาก ในขณะท่ีคาใชจายในการขายและบริหารบางสวนเปนคาใชจายคงที่ จึงทําใหอัตราคาใชจายในการขายและ
บริหารเทียบกับรายไดจากการขายลดลง ทั้งน้ีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2560 - 2562 จะคอยๆปรับ
เพ่ิมขึ้นเทากับรอยละ 11 - 12 ของรายไดจากการขาย เพ่ือรองรับแผนการตลาดและคาใชจายในการขายของโครงการ
ใหมที่เพ่ิมขึ้น 

 ประมาณการคาใชจายการขายและบริหารในป 2558-2569  ของ KLAND ประมาณรอยละ 16 ของรายไดจากการขาย ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากชวง 6 เดือนแรกของป 2558 ที่เทากับรอยละ 15 โดยอัตราคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึ้นมีความ
เหมาะสมเพ่ือรองรับแผนการตลาด และคาใชจายในการขายที่เพ่ิมขึ้นสําหรับโครงการใหม   

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เทากับรอยละ 3.3 ของรายได  

 คาธรรมเนียมการโอน เทากับรอยละ 1  ของรายได   

จากสมมติฐานประมาณการทางการเงินของ GLR และ KLAND ขางตน สรุปกระแสเงินสดไดดังน้ี 

กระแสเงินสด  
(Free Cash Flow) (ลานบาท) 

ก.ค. - ธ.ค. 
2558 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

- GLR (517) 943 (4) (467) (969) 5,233 5,518 3,102 278 - - - 
- KLAND 568 761 667 1,123 209 34 (170) 110 3 26 36 22 
รวม 52 1,704 663 656 (760) 5,267 5,348 3,212 281 26 36 22 

หมายเหตุ : กระแสเงินสดที่ติดลบบางปเปนผลมาจากการการลงทุนซ้ือที่ดนิ (Land Bank) เพื่อพัฒนาโครงการ 

2. โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย 

ปจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอรวิสอพารทเมนท โรงแรม และ
อาคารสํานักงาน ไดแก โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพารทเมนท โครงการ โกลเดนแลนด บิวด้ิง โครงการสาทร สแควร และโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร (FYI Center) 
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2.1) โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส  

อาคารเซอรวิสอพารทเมนทที่ทันสมัย ต้ังอยูใจกลางยานธุรกิจบนถนนสาทร มีความสูง 35 ช้ัน มีหองเซอรวิส 
อพารทเมนทใหเชาจํานวน 177 หอง บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุป จํากัด ที่เปนผูนําในการบริการจัดการโรงแรมและ
ที่พักอาศัยช้ันนําจากประเทศสิงคโปร โครงการน้ีต้ังอยูบนสัญญาเชาที่ดิน 50 ป และสามารถตออายุสัญญาออกไปไดอีก 10 
ป (สิ้นสุด 4 ตุลาคม 2606) โดยโครงการเริ่มเปดใหบริการต้ังแตป 2549 

การประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส ไดจัดทําจนถึงสิ้นสุด
อายุสัญญาเชาที่ดินในป 2606 ทั้งน้ี การประมาณการกระแสเงินสดจะอางอิงจากวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) 
ที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยสมมติฐานหลักในการประมาณการ มีดังน้ี 

รายการ สมมติฐานทางการเงิน 
รายไดคาหองพัก  

- จํานวนหองพัก (หอง) 177 หอง 
- อัตราการเขาพักเฉล่ียตอป (Occupancy Rate) 85% ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
- อัตราคาหองพักเฉล่ีย (บาทตอคืน) ป 2558  :  2,900 บาท  

ป 2559  :  ปรับเพ่ิมรอยละ 7 ตอป 
ป 2560 - 2567  : ปรับเพ่ิมรอยละ 5 ตอป 
ป 2568 - 2577 :  ปรับเพ่ิมรอยละ 4 ตอป 
ป 2578 - 2606  : ปรับเพ่ิมรอยละ 3 ตอป  

รายไดจากพื้นที่เชาคาปลีก เทากับ 14 ลานบาทในป 2558 และปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ตอป  
รายไดจากแผนกอ่ืน รอยละ 15 ของรายไดคาหองพัก 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 51 - 52 ของรายไดสุทธิตลอดระยะเวลาประมาณการ 
คาใชจายคงที่ 

- คาเบี้ยประกันภัย 
- คาใชจายในการจางบริหาร 
- ภาษีโรงเรือน 
- คาเชาที่ดิน 

 
- ปรับเพ่ิมรอยละ 3 ตอป 
- ปรับเพ่ิมรอยละ 5 ตอป 
- ปรับเพ่ิมรอยละ 5 ตอป 
- ปรับเพ่ิมรอยละ 5 ทุกๆ 3 ป 

เงินสํารองเพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ เทากับ 6 ลานบาทในป 2558 และเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 ในป 2559 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอป ในป 2560 - 2567  
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอปในป 2568 - 2577 และ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ตอปในป 2578 - 2606 

 อัตราการเขาพักเฉล่ียตอป เทากับรอยละ 85 ตลอดระยะเวลาประมาณการ สอดคลองกับอัตราการเขาพักเฉล่ียในชวง 7 
เดือนแรกของป 2558 ที่รอยละ 85 และใกลเคียงกับอัตราการเขาพักเฉล่ียในป 2555 - 2557 ที่เทากับรอยละ 85.6 รอยละ 
82.2 และรอยละ 80.0 ตามลําดับ โดยอัตราการเขาพักเฉล่ียในป 2557 ลดลงจากสถานการณการชุมนุมทางการเมือง 

 อัตราคาหองพักเฉล่ียเทากับ 2,900 บาทตอคืนในป 2558 สอดคลองกับคาหองพักเฉล่ียที่เทากับ 2,898 บาทตอคืนในชวง 
7 เดือนแรกของป 2558 และการปรับเพ่ิมขึ้นของคาหองพักเฉล่ียเทากับรอยละ 7 ในป 2559 เทากับ 3,103 บาทตอคืน 
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ใกลเคียงกับอัตราคาหองพักเฉล่ียในเขตกรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 ที่เทากับ 3,130 บาทตอคืน ตามรายงาน
ของ บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และการปรับเพ่ิมคาหองพักในระยะยาวคอยๆ ลดลงเทากับรอย 5, 4 
และ 3 ตอปตามลําดับ ทั้งน้ี การปรับเพ่ิมอัตราคาหองพักสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเพ่ือปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของโครงการใหอยูสภาพที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถปรับคาหองพักไดตามประมาณการ  

 ประมาณการรายไดอื่นเทากับรอยละ 15 ของรายไดคาหองพัก ใกลเคียงกับอัตราเฉล่ียที่ไดรับในป 2557 และ 6 เดือน
แรกของป 2558 ที่ประมาณรอยละ 17 - 18  

 ประมาณการรายไดจากพื้นที่เชาคาปลีกในป 2558 เทากับ 14 ลานบาท สอดคลองกับรายไดจากพ้ืนที่เชาคาปลีกในชวง 6 
เดือนแรกของป 2558 ที่ประมาณ 7 ลานบาท จากน้ันปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ตอป  

 ประมาณการอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2558-2606 ประมาณรอยละ 51 - 52 ของรายไดสุทธิ  ซึ่งใกลเคียงกับ
อัตรารอยละ 53 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2558 

จากประมาณการทางการเงินโครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส สรุปกระแสเงินสดไดดังน้ี 

 มิ.ย.-ธ.ค.
2558 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

กระแสเงินสด 38 78 83 88 93 98 103 109 115 121 126 132 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  30   63   67   70   74   78   82   87   92   97   101   105  

 
 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 
กระแสเงินสด 137 143 149 155 162 169 175 183 189 195 201 207 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  110   114   119   124   129   135   140   146   152   156   161   166  

 
 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 
กระแสเงินสด 214 220 226 233 241 248 255 263 271 280 288 296 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  171   176   181   187   193   198   204   210   217   224   230   237  

 
 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 
กระแสเงินสด 306 315 324 334 345 355 365 376 388 400 412 424 275 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  245   252   259   267   276   284   292   301   311   320   329   339   220  

2.2) โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท  

อาคารเซอรวิส อพารทเมนท สูง 25 ช้ัน ปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม ประกอบดวยหองพัก
จํานวน 164 หอง หองพักมีขนาดต้ังแต 1 - 3 หองนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่งเปนบริษัท
บริหารงานดานการโรงแรมช้ันนําของโลก โครงการต้ังอยูใจกลางซอยหลังสวน ไมไกลจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และใกล
สวนลุมพินี  

ทั้งน้ี GOLD ไดขายสิทธิการเชาที่ดินและอาคารดังกลาวใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
(GOLDPF) (ปจจุบัน GOLD ถือหนวยใน GOLDPF รอยละ 33) และ GOLD เชากลับมาดําเนินงาน และ GOLD มีรายไดเงิน
ปนผลรับจากการลงทุนใน GOLDPF ประมาณปละ 15 ลานบาท 
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2.3) โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง 

โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง อาคารสูง 8 ช้ัน และใตดิน 1 ช้ัน อาคารต้ังอยูใกลกับยานชอปปงใจกลางเมืองและ
โรงแรมที่สําคัญ เชน เซ็นทรัลเวิลด เกษรพลาซา เซ็นทรัลชิดลม โครงการน้ีต้ังอยูบนสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางกับ
สํานักงานพระคลังขางที่ เปนระยะเวลา 30 ป (สัญญาสิ้นสุดป 2565)  

ประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง จัดทําจนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่ดินในป 2565 
ทั้งน้ีการประมาณการกระแสเงินสดจะอางอิงจากวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ที่ประเมินโดย ผูประเมินราคา
อิสระ โดยสมมติฐานหลักในการประมาณการทางการเงิน มีรายละเอียดดังน้ี 

 ก.ค.-ธ.ค.
2558 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน        
-พ้ืนที่ใหเชารวม (ตารางเมตร) 11,231 11,231 11,231 11,231 11,231 11,231 11,231 
-อัตราการเชาพ้ืนที่ 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
-อัตราคาเชาตอเดือน  
(บาทตอตรม.) 

540 540 540 594 594 594 653 

- การเพ่ิมอัตราคาเชา - - - 10% - - 10% 
รายไดคาที่จอดรถ 
(%ของรายไดคาเชาสํานักงาน) 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

รายไดอื่นๆ  
(%ของรายไดคาเชาสํานักงาน) 

16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
 (%ของรายไดรวม)  
- คาใชจายสวนกลาง 
- คาธรรมเนียมในการบริหาร 
- คาสาธารณูปโภค 
- คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
- คาใชจายอื่นๆ 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

 
 

5% 
18% 
11% 

2% 
1% 

คาใชจายคงที่ 
- คาเบี้ยประกันภัย 
- ภาษีโรงเรือน 
- คาเชาที่ดิน 

 
- เทากับ 0.3 ลานบาทในป 2558 และปรับเพ่ิมรอยละ 3 ตอป 
- เทากับ 4.7 ลานบาทในป 2558 และปรับเพ่ิมรอยละ 10 ทุกๆ 3 ป 
- เทากับ 3.7 - 5.2 ลานบาทตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

เ งินสํารองเ พ่ือการปรับปรุง
อาคาร 

เทากับ 2.6  - 3.1 ลานบาทตอป 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 98 ในป 2558-2565 สอดคลองกับอัตราเชาพ้ืนที่ในอดีต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่
เทากับรอยละ 98 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา อัตราการเชาพ้ืนที่ดังกลาวมีความเปนไปได จากจํานวนผู
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เชาพ้ืนที่ในปจจุบัน และทําเลที่ต้ังอาคารซึ่งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ (Central Business District - CBD) การคมนาคม
สะดวกใกลสถานีรถไฟฟา จะสามารถดึงดูดผูเชาพ้ืนที่ไดตามอัตราการเชาพ้ืนที่ที่ประมาณการไว  

 ประมาณการอัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2558 เทากับ 540 บาทตอตรม. สอดคลองกับอัตราคาเชาในอดีต ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 ที่เทากับ 537 บาทตอตร.ม.  

 กําหนดการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเทากับรอยละ 10 ทุกๆ 3 ป ซึ่งสอดคลองกับเง่ือนไขในสัญญาเชา 

 คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายสวนกลาง คาธรรมเนียมในการบริหาร คาสาธารณูปโภค คา
ซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร และคาใชจายอื่นๆ รวมเทากับรอยละ 37 ของรายไดรวมตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่ง
สอดคลองกับคาใชจายในอดีตเทากับรอยละ 37 ในป 2557 

จากสมมติฐานประมาณการทางการเงินโครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง สามารถสรุปกระแสเงินสดไดดังน้ี 

 มิ.ย. - ธ.ค.
2558 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กระแสเงินสด 22 43 43 45 47 47 49 30 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  17   35   34   36   38   37   39   24  

2.4) โครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

  อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร (ดําเนินการโดยบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี (“NSR”) บริษัทยอยของ 
GOLD) เปนอาคารสํานักงานต้ังอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอระหวางถนนสาทรและถนนนราธิวาสราช
นครินทร สามารถเช่ือมตอโดยตรงจากรถไฟฟา (BTS) สถานีชองนนทรี และรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) สถานีสาทร  
โครงการประกอบดวยอาคารสํานักงานใหเชาสูง 40 ช้ัน และมีช้ันใตดิน 5 ช้ัน ต้ังอยูบนที่ดินขนาด 5 ไร 60.32 ตารางวา ซึ่ง 
NSR ไดทําสัญญาเชาที่ดินจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนระยะเวลา 30 ป ต้ังแตวันที่ 7 ตุลาคม 2553 - 6 
ตุลาคม 2583 อาคารสรางเสร็จและเริ่มเปดดําเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2554 

  ปจจุบัน NSR อยูระหวางการโอนสิทธิการเชาชวงที่ดินและอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ใหแกทรัสต
เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 
(GVREIT)) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการย่ืนคําขอจัดต้ังกองทรัสตและเสนอขายหนวยทรัสตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย GOLD คาดวาภายในป 2559 จะสามารถเสนอขายหนวยทรัสตได ดังน้ันการประมาณ
การกระแสเงินสดจากโครงการน้ี จึงจัดทําถึงป 2559  

สมมติฐานหลักในการประมาณการทางการเงินของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มีรายละเอยีดดังน้ี 

 พ้ืนที่ใหเชารวมเทากับ 73,181 ตารางเมตร 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 85 ในป 2558 สอดคลองกับคาเฉล่ียของอัตราการเชาพ้ืนที่ในอดีตของบริษัท 
เทากับรอยละ 81 ในป 2557 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 92 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนเทากับ 730 บาทตอตรม.ในป 2558  สอดคลองกับกับอัตราคาเชาในอดีตที่เทากับ 725 
บาทตอตรม.ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558   
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 คาใชจายในการดําเนินงานเทากับรอยละ 47 ของรายไดรวมในป 2558 ใกลเคียงกับขอมูลในอดีตที่รอยละ 44 ในป 
2557 และรอยละ 46 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2558  

 ในป 2559  NSR จะไดรับกระแสเงินสดจากการโอนสิทธิการเชาชวงที่ดินและอาคารดังกลาวประมาณ 6,800 ลาน
บาท โดย GOLD จะเขาลงทุนในหนวยทรัสต GVREIT ในสัดสวนรอยละ 25.10 ของจํานวนหนวยทรัสตที่เสนอ
ขาย หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวมประมาณ 2,045 ลานบาท นอกจากน้ี ภายหลังจากที่ NSR โอนสิทธิการเชา
ชวงที่ดินและอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ใหแก GVREIT แลว NSR จะยังคงเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของอาคารตอไป และ GOLD จะไดรับเงินปนผลจากการลงทุนใน GVREIT ประมาณ 66 ลาน
บาทในป 2559 และประมาณ 130 ลานบาทตอปในป 2560 - 2562  

 ทั้งน้ี สวนของรายไดจากการโอนสิทธิการเชาชวงที่ดินและอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรใหแก GVREIT
จํานวน 6,800 ลานบาท จะถือเปนรายไดคาเชารับลวงหนา ซึ่งจะทยอยรับรูเปนรายไดในชวงระยะเวลาประมาณ 
25 ป (สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583) 

2.5) โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร (FYI Center) 

ในป 2557 GOLD เริ่มพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยแหงใหม ซึ่งต้ังอยูบนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับ
ถนนรัชดาภิเษก (ไผสิงโต) โดยจะพัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยแบบครบวงจร (Mixed-use Commercial 
Complex) ซึ่งจะประกอบดวยอาคารสํานักงาน โรงแรม และพื้นที่คาปลีก ภายใตช่ือโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร (FYI 
Center) โดยมีขนาดของที่ดินประมาณ 8ไร โครงการน้ีต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพสูง บริเวณยานธุรกิจใหม ถนนรัชดาภิเษก  
และใกลศูนยกลางธุรกิจสีลม-สาทร-อโศก การเดินทางสามารถเช่ือมตอถนนได 3 เสนทาง ไดแก ถนนพระราม 4 ถนน
สุขุมวิท และถนนรัชดาภิเษก และ ใกลสถานีรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ 

โครงการน้ีต้ังอยูบนพ้ืนที่เชาระยะยาวกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยปนระยะเวลา 30 ป และเมื่อ
ครบกําหนดสามารถตอสัญญาเพ่ิมไดอีก 30 ป (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2620) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง และมี
กําหนดการจะกอสรางใหแลวเสร็จในป 2559 และเริ่มใหบริการในป 2560 

สมมติฐานหลักในการประมาณการทางการเงินจากโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร มีรายละเอียดดังน้ี 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2620 
รายไดคาเชาพืน้ทีอ่าคารสํานักงาน       
-พื้นที่ใหเชารวม (ตารางเมตร) 46,693 46,693 46,693 46,693 46,693 46,693 
-อัตราการเชาพืน้ที ่ 65% 75% 85% 95% 95% 95% 
-อัตราคาเชาตอเดอืน (บาทตอตรม.) 700 700 700 770 770 770 
รายไดคาเชาพืน้ทีร่านคา       
-พื้นที่ใหเชารวม (ตารางเมตร) 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 
-อัตราการเชาพืน้ที ่ 80% 100% 100% 100% 100% 100% 
-อัตราคาเชาตอเดอืน (บาทตอตรม.) 1,200 1,200 1,200 1,440 1,440 1,440 
รายไดอืน่ๆ (%รายไดคาเชา) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
คาใชจายในการดาํเนินงาน-พื้นที่
อาคารสํานักงาน  
- ลานบาท 

 
 

49.2 

 
 

58.5 

 
 

68.2 

 
 

78.6 

 
 

80.9 

 
 

83.3 - 424.2 
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 2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2620 
-การเพิ่มข้ึน (รอยละตอป) - 19% 17% 15% 3% 3% 
คาใชจายในการดาํเนินงาน-พื้นที่
รานคา  
- ลานบาท 
-การเพิ่มข้ึน (รอยละตอป) 

 
 

4.5 
- 

 
 

5.8 
29% 

 
 

6.0 
33% 

 
 

6.2 
3% 

 
 

6.3 
3% 

 
 

6.5 - 32.2 
3% 

- คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
(% รายไดคาเชา) 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

คาใชจายอื่นๆ (ลานบาทตอป) 
- คาเบี้ยประกันภัย 
- ภาษีโรงเรือน 
- คาเชาที่ดิน 

 
1.4 
24.9 
16.3 

 
1.6 
28.0 
19.0 

 
1.8 
30.4 
19.0 

 
2.2 
35.8 
19.0 

 
2.2 
35.8 
19.0 

 
2.2 - 18.2 

35.8 - 253.4 
19.0 - 78.7 

พ้ืนที่อาคารสํานักงาน 

 โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร จะเริ่มมีรายไดคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในเดือนมกราคม ป 2560 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 65 ในป 2560 อัตราการเชาพ้ืนที่คอยๆ ปรับตัวสูงขึ้นโดยเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
75 และรอยละ 85 ในป 2561 - 2562 ตามลําดับ หลังจากน้ันในป 2563 เปนตนไป อัตราการเชาพ้ืนที่จะคงที่ที่
อัตรารอยละ 95 สอดคลองกับขอมูลของ CBRE ที่ระบุวาอัตราการเชาพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานใหเชาในเขต
พ้ืนที่ถนนรัชดาภิเษก เทากับรอยละ 88 ในป 2557 และรอยละ 90 ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2558 และ CBRE 
ไดประมาณการวาในป 2560 อัตราการเชาพ้ืนที่ของพ้ืนที่เชาสํานักงานในเขตกรุงเทพฯจะเพิ่มขึ้นเทากับรอย
ละ 95 ประกอบกับโครงการน้ีต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพสูง บริเวณยานธุรกิจใหม ถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งจะชวย
กระตุนการเพ่ิมขึ้นของอัตราการเชาพ้ืนที่ใหมากขึ้นได นอกจากน้ี การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจทําใหบริษัท
ตางชาติซึ่งเปนหน่ึงในกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทใหความสนใจที่จะต้ังสํานักงานในประเทศไทยกันมาก
ขึ้นสงผลใหความตองการพ้ืนที่สํานักงานเชาเกรด A จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวยเชนกัน ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราการ
เชาพ้ืนที่เปนไปตามเปาหมายที่บริษัทต้ังไว (รายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนที่อาคาร
สํานักงานโดย CBRE พิจารณาเพ่ิมเติมไดในเอกสารแนบ 1 หนา 22 - 23) 

 กําหนดอัตราคาเชาพ้ืนที่ในปแรกที่เปดดําเนินการในป 2560 เฉล่ียเทากับ 700 บาทตอตารางเมตร (อางอิงจาก
ขอมูล CBRE ระบุวา อัตราคาเชาพ้ืนที่เฉล่ียอาคารสํานักงานเกรด A นอกเขตศูนยกลางธุรกิจ ในไตรมาสท่ี 2 
ของป 2558 เทากับ 687 บาทตอตารางเมตร และปรับปรุงดวยอัตราเงินเฟอเฉล่ียรอยละ 3) (รายละเอียดภาวะ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนที่อาคารสํานักงานโดย CBRE พิจารณาเพ่ิมเติมไดในเอกสารแนบ 1 
หนา 22 - 23) 

 กําหนดการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเทากับรอยละ 10 ทุกๆ 3 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ GOLD ซึ่ง
เปนอัตราที่ตํ่ากวาอัตราการเติบโตเฉล่ียของคาเชาอาคารสํานักงานในป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของป 2558 ที่ 
CBRE ระบุไวประมาณรอยละ 5 ตอป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และดึงดูดใหลูกคาเขามาใช
บริการเชาพ้ืนที่ตามเปาหมาย 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 60 - 

 คาพัฒนาโครงการประมาณ 3,100 ลานบาท ทั้งน้ี GOLD เริ่มพัฒนาโครงการน้ีต้ัแตป 2557 และคงเหลือเงิน
ลงทุนที่ตองลงทุนเพ่ิมในชวง 6 เดือนหลังของป 2558 – ป 2559 เทากับประมาณ 1,800 ลานบาท  

พ้ืนที่รานคา 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 80 ในป 2560 หลังจากน้ันในป 2561 เปนตนไป อัตราการเชาพ้ืนที่จะเพ่ิมเปน
อัตรารอยละ 100 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ GOLD และสอดคลองกับอัตราการเชาพ้ืนที่คาปลีกจําแนกตาม
ทําเลที่ต้ัง ป 2557 - ไตรมาสที่ 2 ป 2558 ที่มีอัตราการเชาพ้ืนที่มากกวารอยละ 95 ซึ่งจัดทําโดยฝายวิจัยของ
คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ันแนล (“คอลลิเออรส”) (รายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนที่
คาปลีกโดยคอลลิเออรส พิจารณาเพ่ิมเติมไดในเอกสารแนบ 1 หนา 24 - 25) ทั้งน้ี การกําหนดอัตราการเชา
พ้ืนที่ตามประมาณการที่รอยละ 100 ต้ังแตป 2561 เปนตนไป น้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา มี
ความเปนไปได เน่ืองจากพ้ืนที่ปลอยเชาในสวนรานคาของอาคารมีไมมากนัก เพ่ือรองรับการใชบริการและ
เพ่ิมความสะดวกสบายใหแกผูเชาหรือผูมาติดตอภายในอาคาร ซึ่งจะมีผูเชาพ้ืนที่เต็มโดยตลอด ประกอบดวย
พ้ืนที่ใหเชาของรานคาตางๆ เชน ธนาคาร รานกาแฟ รานอาหาร รานสะดวกซื้อ เปนตน  

 กําหนดอัตราคาเชาพ้ืนที่ในปแรกที่เปดดําเนินการในป 2561 เทากับ 1,200 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานของบริษัท และสอดคลองกับขอมูลพ้ืนที่คาปลีกในกรุงเทพฯ ไตรมาสท่ี 2 ป 2558 จัดทําโดย 
CBRE ที่มีอัตราคาเชาพ้ืนที่คาปลีกเฉล่ียอยูที่ประมาณ 1,200-2,000 บาทตอตารางเมตร) (รายละเอียดภาวะ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนที่คาปลีกโดยคอลลิเออรส พิจารณาเพ่ิมเติมไดในเอกสารแนบ 1 หนา 24 
- 25) 

 กําหนดการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเทากับรอยละ 20 ทุกๆ 3 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ GOLD และ
ใกลเคียงกับขอมูล CBRE ที่ระบุวาอัตราการเติบโตเฉล่ียของคาเชาพ้ืนที่คาปลีกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ
ตอนกลางในป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของป 2558 เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 6 ตอป โดย GOLD จะเริ่มปรับคาเชา
ตามอัตราดังกลาวต้ังแตป 2563 เปนตนไป 

รายไดจากธุรกิจโรงแรม 

ประมาณการรายไดจากธุรกิจโรงแรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 -2620 
พ้ืนที่รวม (ตารางเมตร) 7,743 7,743 7,743 7,743 7,743 7,743 
จํานวนหองพัก (หอง) 239 239 239 239 239 239 
อัตราการเขาพักเฉล่ียตอป  50% 65% 85% 85% 85% 85% 
อัตราคาหองพักเฉล่ีย (บาทตอคืน) 2,300 2,369 2,440 2,513 2,589 2,666 - 13,156 
อัตราการเพิ่มขึ้นของคาหองพัก 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
รายไดคาอาหารและเครื่องด่ืม  
(รอยละของรายไดคาหองพัก) 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
(รอยละของรายไดรวม) 

60% 51% 47% 47% 47% 47% 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 61 - 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 -2620 
คาซอมแซมและปรับปรุงสถานที่ 
(รอยละของรายไดคาหองพัก) 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

คาธรรมเนียมในการบริหาร-พ้ืนฐาน 
(รอยละของรายไดรวม) 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

คาธรรมเนียมในการบริหาร-incentive 
(รอยละของกําไรจากการดําเนินงาน) 

5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 

คาใชจายอื่นๆ (ลานบาทตอป) 
- คาเบี้ยประกันภัย 
- ภาษีโรงเรือน 
- คาเชาที่ดิน 

 
0.5 
8.0 
3.5 

 
0.7 
10.1 
4.0 

 
0.9 
13.1 
4.0 

 
1.0 
13.4 
4.0 

 
1.0 
13.7 
4.0 

 
1.0 - 5.1 

14.1 - 60.9 
4.0 - 16.7 

 อัตราการเขาพักเฉล่ียตอป เทากับรอยละ 50 ในป 2560 และอัตราการเขาพักเฉล่ียคอยๆปรับตัวสูงขึ้นโดยเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 65 ในป 2561 ตามสมมติฐานของบริษัท และอางอิงขอมูล CBRE ที่ระบุวาอัตราการเขาพักเฉล่ียตอปของ
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ เทากับรอยละ 71 ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2558) และหลังจากป 2562 เปนตนไป อัตราการเขา
พักเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 85 ทั้งน้ีโรงแรมต้ังอยูในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยแบบครบวงจร ในทําเลที่มีศักยภาพ
สูง ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราการเชาพ้ืนที่เปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทต้ังไว 

 กําหนดอัตราคาหองพักเฉล่ียในปแรกที่เปดดําเนินการในป 2560 เทากับ 2,300 บาทตอคืน ตามสมมติฐานของบริษัท 
ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่ากวาอัตราคาหองพักเฉล่ียในเขตกรุงเทพฯ ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2558 ของ CBRE ที่ระบุไวเทากับ 
3,130 บาทตอคืน ทั้งน้ีการต้ังราคาดังกลาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และดึงดูดใหลูกคาเขามาใช
บริการโรงแรมตามเปาหมาย 

 กําหนดการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเทากับรอยละ 3 ตอป (อางอิงจากอัตราการเติบโตเฉล่ียของอัตราคาหองพัก
ของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯในป 2553 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของป 2558 ของ CBRE ที่ระบุไวประมาณรอยละ 3 ตอป 

เงินลงทุนในโครงการประกอบดวย คาเชาที่ดินจายในชวงระยะเวลา 60 ป รวมเทากับ  2,511 ลานบาทและตนทุนการ
พัฒนาโครงการ 3,092 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนโครงการรวมท้ังสิ้น 5,603 ลานบาท 

จากสมมติฐานประมาณการทางการเงินโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอรขางตน สามารถสรุปกระแสเงินสดไดดังน้ี 

 มิย-ธค
2558 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

กระแสเงินสด  (666) (1,706)  270   336   398   483   484   484   550   550   551  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  (666) (1,706)  216   269   319   387   387   387   440   440   440  
 
 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 
กระแสเงินสด  616   616   612   686   686   687   769   765   765   858   859  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  493   493   490   549   549   549   615   612   612   687   687  
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 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590* 

กระแสเงินสด  859   959   959   960   1,079   1,079   1,073   1,208   1,209   1,209   919  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  688   767   768   768   863   863   859   966   967   967   735  

หมายเหตุ :  *  กระแสเงินสดท่ีลดลงมีสาเหตุหลักมาจากโครงการมีเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารคร้ังใหญ (Major Renovation)
 ประมาณ 450 ลานบาท ภายหลังเปดดําเนินโครงการมาได 30 ป  

 
 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 

กระแสเงินสด  1,370   1,370   1,544   1,544   1,539   1,736   1,737   1,738   1,963   1,956   1,957  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  1,096   1,096   1,235   1,235   1,231   1,389   1,389   1,390   1,570   1,565   1,565  
 
 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 

กระแสเงินสด  2,214   2,215   2,216   2,494   2,495   2,496   2,834   2,835   2,825   3,212   3,213  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  1,771   1,772   1,773   1,995   1,996   1,997   2,267   2,268   2,260   2,570   2,571  
 
 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 

กระแสเงินสด  3,215   3,661   3,649   3,650   4,165   4,166   4,222  
กระแสเงินสด * (1-Tax)  2,572   2,929   2,919   2,920   3,332   3,333   3,377  

3. ธุรกิจอ่ืนๆ ไดแก  

นอกจากธุรกิจที่อยูอาศัย และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย  GOLD มีรายไดจากธุกิจอื่นๆ ไดแก โครงการพานอ
รามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 

3.1) โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ  

ต้ังอยูที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนรีสอรทเพ่ือการพักผอนและอยูอาศัยทามกลางทิวทัศนเชิงเขาอัน
สวยงาม มีเน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร ประกอบดวย สนามกอลฟมาตรฐาน 18 หลุม รายลอมดวยเนินเขาสูง และน้ําตกตาม
ธรรมชาติที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม บานเด่ียว โรงเรียนฝกหัดกอลฟ สปอรตคอมเพล็กซ สวนปา พรอมดวยอาคารสโมสร
อันกวางใหญ รานคา หองสัมมนา และยังมีพ้ืนที่สําหรับพัฒนาอยางตอเน่ืองในอนาคต  

ทั้งน้ี GOLD คาดวาจะขายที่ดินโครงการน้ีในป 2560 ประมาณการทางการเงินจึงจัดทําถึงป 2561 โดยประมาณ
การทางการเงินอางอิงจากวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ที่ประเมินโดย ผูประเมินราคาอิสระ โดยสมมติฐานมี
รายละเอียดดังน้ี  

 ก.ค.-ธ.ค.2558 2559 
รายไดคากรีนฟ   
-จํานวนนักกอลฟที่เขาใชบริการตอป (คน) 21,800 22,108 
-อัตราคากรีนฟเฉล่ีย 700 735 
รายไดอื่นๆ 
-คาบริการรถกอลฟ (% รายไดคากรีนฟ) 
-คาบริการแคดด้ี (บาท/นักกอลฟ) 
-รายไดจากอาหารและเครื่องด่ืม (% รายไดคากรีนฟ) 

 
70% 
300 
45% 

 
70% 
300 
45% 
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 ก.ค.-ธ.ค.2558 2559 
-รายไดคาเชาบานพัก และคอนโด (% รายไดคากรีนฟ) 
-รายไดอื่น (% รายไดคากรีนฟ) 

65% 
45% 

65% 
45% 

ตนทุนขาย 
-คาเชารถกอลฟ (ลานบาท) 
-คาบริการแคดด้ี (% รายไดคาบริการแคดด้ี) 
-คาอาหารและเครื่องด่ืม (% รายไดคาบริการแคดด้ี) 
-คาเชาบานพัก และคอนโด (%รายไดคาเชาบานพัก และคอนโด) 
-คาใชจายอื่น (% รายไดอื่น) 

 
4.50 
83% 
80% 
13% 
10% 

 
4.73 
83% 
80% 
13% 
10% 

คาใชจายในการดําเนินงาน (% รายไดรวม) 
-คาใชจายในการดําเนินงาน  
-คาใชจายในการขายและการตลาด  
-คาพลังงาน 
-อื่นๆ 

 
30% 
1% 

12% 
9% 

 
29% 
1% 
12% 
9% 

-คาเบี้ยประกันภัย  (ลานบาท) 
-คาภาษีสรรพสามิต คาภาษีโรงเรือน และ ภาษีอบจ. (ลานบาท) 

0.97 
1.68 

1.03 
1.78 

-เงินสํารองเพ่ือการปรับปรุงอาคาร (% รายไดคากรีนฟ) 2% 2% 

จากสมมติฐาน ประมาณการทางการเงินโครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ สามารถสรุปกระแสเงิน
สดไดดังน้ี 

 ก.ค.-ธค
2558 

2559 

กระแสเงินสด 2 5 
กระแสเงินสด * (1-Tax)  2  4  

4. มูลคาสุดทาย (Terminal Value) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลังจาก
ระยะเวลาประมาณการวา กิจการจะดําเนินธุรกิจไปอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เทากับรอยละศูนย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative 
Basis) 

5. การขายสินทรัพยรอการขาย 

รายการ รายละเอียด ราคาประเมินมูลคาทรัพยสิน (สุทธิภาษี)  
(ลานบาท) 

1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
สนามกอลฟ พานอรามา 

ต้ังอยูที่ ถ. ลาดบัวขาว- บานหนองหาน-
บานซับชุมพล ต.หนองหญาขาว ต.ลาด

372.8 
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รายการ รายละเอียด ราคาประเมินมูลคาทรัพยสิน (สุทธิภาษี)  
(ลานบาท) 

บัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 
มีพ้ืนที่ 2,096 ไร 3 งาน 32 ตารางวา 

2. ที่ดินจังหวัดกระบี่ ต้ังอยูที่ ถ. บานดินแดงนอย- บานคลอง
ทราย ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ มี
พ้ืนที่จํานวน 118 ไร 3 งาน 20 ตารางวา 

141.6 

3. ที่ดินทับสะแก  ต้ังอยูที่ ถ.สายสิบเอ็ดเจา- ทับสะแก ต.นา
หู ก ว า ง /อ า ง ท อ ง  อ . ทั บ ส ะ แ ก   
จ.ประจวบคีรีขันธ มีพ้ืนที่ จํานวน 215 
ไร 3 งาน 57.3 ตารางวา 

127.0 

รวม  641.4 

6. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของ
GOLD เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  ซึ่งคํานวณไดเทากับรอยละ 9.69 

โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังน้ี 

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 18.22  

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเทากับรอยละ 4.50 อางอิงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ีย 
   ที่ GOLD ไดรับจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  

T    = ภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 20 

E  = สวนของผูถือหุนรวม  

D  = หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

E/V = สัดสวนเงินทุนของสวนของผูถือหุนเปาหมายเทากับรอยละ 42 

อางอิงสัดสวนหน้ีสินตอทุนของ GOLD (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58) มีคาเทากับ 1.4 : 1  

D/V = สัดสวนการกูยืมจากสถาบันการเงิน รอยละ 58  

อางอิงสัดสวนหน้ีสินตอทุนของ GOLD (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58) มีคาเทากับ 1.4 : 1  

ตนทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังน้ี 

Ke =  Rf  +  (Rm - Rf) 
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โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ   
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 35 ป ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคา
เทากับรอยละ 3.74 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) โดยการอางอิงพันธบัตร
ที่มีอายุคงเหลือยาวที่มีการซื้อขายตอเน่ือง และสอดคลองกับอายุสัญญา  

 Beta () คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ
ราคาปดของหุนบริษัทยอนหลัง 3 ปของ GOLD ซึ่งเทากับ 1.406 (ขอมูลจาก 
Bloomberg ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)   

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
เฉล่ียยอนหลัง 35 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลา
ตางๆ ไดดีกวาการใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยต้ังแตป 2524 - 30 กันยายน 2558 )  ซึ่งเทากับรอยละ 14.04 

จากการคํานวณดังกลาว  Ke เทากับรอยละ 18.22 และตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) เทากับ
รอยละ 9.69  

สรุปการประเมินราคาหุนของ GOLD ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

รายการ มูลคา (ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด   

-โครงการท่ีอยูอาศัย และอื่นๆ 13,327 

มูลคาปจจุบันของโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย  

-โครงการ ดิ แอสคอท สาทร 1,074 

-โครงการ โกลเดนแลนด บิวด้ิง 184 

-โครงการ เอฟ วาย ไอ 2,528 
-โครงการ สนามกอลฟ พานอรามา 5 
บวก  มูลคาสุดทาย (Terminal Value) * 3,955 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 21,072 
บวก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 30 มิ.ย. 2558 228 
       เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน ณ 30 มิ.ย. 2558 181 
          เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย  641 
หัก  หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ 30 มิ.ย. 2558 (10,288) 
       เงินปนผลระหวางกาล (82) 
มูลคากิจการ (ลานบาท) 11,753 
จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ลานหุน) 1,638 
ราคาหุน GOLD (บาทตอหุน) 7.18 

หมายเหตุ: * มูลคาสุดทาย (Terminal Value) ไมรวมกระแสเงินสดจากโครงการท่ีเปนสิทธิการเชาระยะยาว 
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จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ GOLD ตามสมมติฐานขางตน และใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวง
นํ้าหนัก (WACC) ซึ่งคํานวณไดเทากับรอยละ 9.69 เปนอตราสวนลด (Discount Rate) จะไดราคาหุนของ GOLD เทากับ 
7.18 บาทตอหุน  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหคาความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการทางการเงินที่มีผลตอราคาหุนที่คํานวณไดขางตน โดยการปรับเพ่ิม/ลดตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
(WACC) รอยละ 0.25 จากกรณีฐาน (Base Case)   

  WACC 

 9.94% 9.69% 9.44% 

ราคาหุน GOLD (บาทตอหุน) 6.83 7.18 7.54 

จากการวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน จะไดราคาหุนของ GOLD ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 6.83 - 7.54 บาทตอหุน 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุนของ GOLD กับราคาเขาทํารายการ 

 
วิธีการประเมินราคาหุน 

ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอขายใหแก 
FPHT 

(บาทตอหุน) 

ราคาประเมินสูงกวา/(ต่ํากวา)  
ราคาเสนอขายใหแก FPHT 

 บาท รอยละ 
1 วิธีมูลคาหุนตามบญัชี 4.74  7.25 (2.51)  (34.62)  
2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 6.89  7.25 (0.36)  (4.97)  
3 วิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนในตลาด     

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญช ี 6.30 - 7.77  7.25 (0.95) - 0.52  (13.10) - 7.17  
3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 0.87 - 1.12  7.25 (6.13 - 6.38)  (84.55 - 88.00)  
3.3 วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกาํไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา 
0.74 - 1.06  7.25 (6.19 - 6.51)  (85.38 - 89.79)  

4. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 6.68 - 7.54 7.25 (0.57) - 0.29  (7.86) - 4.00  
5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ     
 5.1  กรณีพื้นฐาน (Base Case) 7.18 7.25 (0.07) (0.97) 
 5.2  กรณวีิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 6.83 - 7.54 7.25 (0.42) - 0.29  (5.79) - 4.00  

ทั้งน้ี การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังน้ี 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหน่ึง และมูลคา
ทรัพยสิน หน้ีสิน ตามท่ีไดบันทึกบัญชีไว โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ GOLD มีไวเพ่ือการพัฒนา
โครงการตางๆ ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่สําคัญ รวมท้ังยังไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ 
GOLD ในอนาคต  
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2) วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยสุทธิได
มากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยไดปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียงกับปจจุบัน
มากท่ีสุด ปรับปรุงกําไรสุทธิที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน ปรับปรุงมูลคาตลาดของอสังหาริมทรัพยในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยตางๆ ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ GOLD ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมอาคารสิ่ง
ปลูกสรางที่กอสรางเสร็จแลวบางสวน และสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งมูลคาตลาดของสินทรัพยดังกลาวไดจากการประเมินของผู
ประเมินอิสระ ที่ไดสะทอนถึงรายไดและกําไรท่ีจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยที่มีอยูในสภาพที่กอสรางแลวเสร็จ 100% (กรณีราคา
ประเมินที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง) ซึ่งสามารถสะทอนถึงรายไดและความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต 
จากการพัฒนาทรัพยสินที่มีอยูในปจจุบัน ภายใตการประมาณการราคาขายที่คาดวาจะไดรับตามสถานการณทางการตลาด
อสังหาริมทรัพยในปจจุบัน การปรับปรุงการลดทุนเพ่ือชดเชยสวนตํ่ากวามูลคาหุนและลางผลขาดทุนสะสมหลังวันสิ้นงวด 
อยางไรก็ตาม วิธีน้ีไมไดคํานึงถึงโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการขยายธุรกิจหรือการพัฒนาโครงการใหมๆ เพ่ิมขึ้นใน
อนาคต  

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต 

3.2)  วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของ GOLD โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตก็เปนเพียงการประเมินจากกําไรในระยะสั้นเทาน้ัน โดยไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของกิจการระยะยาวในอนาคต 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise value to 
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ GOLD และฐานะการเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับ
คาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในระยะยาว 

4) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เน่ืองจากหุนของ GOLD มีสภาพคลองในการซื้อ
ขายหุนคอนขางตํ่าและมีปริมาณหุนที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในแตละวันคอนขางนอย ราคาตลาดของหุนอาจ
ไมสามารถสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของหุนไดดีเทาที่ควร 

5) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนิน
ธุรกิจและการทํากําไรของ GOLD ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงิน
สดสุทธิโดยรวมของกิจการที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ภายใตสมมติฐานการดําเนินงานตามแผนงานของ GOLD ที่มีอยูใน
ปจจุบัน การการคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมที่เก่ียวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคาหุน คือ วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี และวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุนที่ไดจากการประเมินดวยวิธีดังกลาว อยูในชวง ราคา
ระหวาง 6.83 - 7.54 บาทตอหุน สรุปไดดังน้ี 
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 ราคาประเมินตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี เทากับ  6.89 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.36 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 4.97 ของราคาเสนอขายหุน
เพ่ิมทุนดังกลาว  

 ราคาประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  เทากับ 7.18 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.07 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 0.97 ของราคา
เสนอขายใหแก FPHT 

ราคาประเมินหุนที่ไดจากกรณีการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เทากับ 6.83 - 7.54 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก 
FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.42 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 5.79 ของราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน
ดังกลาว และสูงกวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเทากับ 0.29 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 4.00 ของราคา
เสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว 

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ที่ 7.25 
บาทตอหุน เปนราคาท่ีเหมาะสม 

1.5.2 ความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการ 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ี GOLD 
กําหนดสิ่งตอบแทนทั้งหมดเปนเงินโอน หรือแคชเชียรเช็ค และรับชําระคาตอบแทนทั้งจํานวนในวันจองซื้อหุน มีความ
เหมาะสม โดยเปนเง่ือนไขท่ัวไปของการรับชําระคาตอบแทนจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนทั่วไป ประกอบกับการไดรับ
ชําระคาหุนเพ่ิมทุนเปนเงินโอน หรือแคชเชียรเช็ค จะสอดคลองกับแนวทางการบริหารเงินของ GOLD ที่จะใชเงินสดเพ่ือ
นําไปใชสําหรับเปนเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของ GOLD ทั้งโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ GOLD จํานวน 685,700,997 หุน ใหแก FPHT จะ
ทําให FPHT มีสัดสวนการถือหุนใน GOLD เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี FPHT จะถือ
หุนใน GOLD คิดเปนรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน การถือหุน
ของ FPHT ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว เปนสัดสวนที่เกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD ภายหลัง
การเพ่ิมทุน ทําให FPHT มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2554 ซึ่ง FPHT จะยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน 
(Whitewash) ภายใตประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตอไป  

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
และ GOLD และการทํา Whitewash หุนของ GOLD โดย FPHT ในครั้งน้ี จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของบริษัท โดยไมนับผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย กอนการนําเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD เพ่ือ
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พิจารณาอนุมัติ มีความเหมาะสมและจําเปน เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
บริษัทถือหุน GOLD ในสัดสวนรอยละ 55.73)  

การกําหนดเง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD และ (2) การทํา Whitewash หุนของ GOLD 
โดย FPHT เปนวาระที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะดําเนินการใดๆ ดังกลาวได จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครบถวนทั้งสองวาระ หากมีวาระใดวาระหน่ึงดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ จะถือ
วาวาระที่ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก เปนเง่ือนไขที่เหมาะสม เน่ืองจาก FPHT ไมประสงคที่จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของ GOLD จากการไดมาซึ่งหุนของ GOLD ในครั้งน้ี และหากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไมอนุมัติการเพ่ิมทุนตาม 
(1) การดําเนินการทํา Whitewash ก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได เน่ืองจาก GOLD จะไมสามารถออกหุนเพ่ิมทุนไดตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติ (1) และ (2) ขางตน บริษัทจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติให GOLD เขาลงทุนในโครงการสามยานตอไป อยางไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทมี
มติอนุมัติเรื่องตางๆ ตาม (1) - (2) ขางตน แตไมอนุมัติใหเขาลงทุนในโครงการสามยาน บริษัทจะยังคงดําเนินการตาม (1) - 
(2) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน และ GOLD จะดําเนินการเสนอเรื่องตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทอนุมัติตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวมีความเหมาะสม
เน่ืองจาก GOLD สามารถนําเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เพ่ือสรางรายไดและ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นใหแกผูถือหุนได  

เง่ือนไขในการเขารวมลงทุนของ FPHT ในบริษัทครั้งน้ี กําหนดใหภายหลังการไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
FPHT จะไมขายหุนที่ไดรับการจัดสรรเปนเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนในสวนเพ่ิมทุนของ GOLD เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ 6 เดือน FPHT สามารถทยอยขายหุนไดในจํานวน
รอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกหามขาย ซึ่งเปนเง่ือนไขที่มีความเหมาะสม เปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลดลงของราคาหุน ในกรณีที่มีการขายหุน GOLD จํานวนมากในตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ี FCL และ/หรือ FPHT ไดระบุ
ไวในสัญญาซื้อขายหุนสามัญเพ่ิมทุนวาจะไมดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบที่เปนธุรกิจ
ที่มีลักษณะเหมือนหรือเปนการแขงขันกับ GOLD ในประเทศไทย เปนเง่ือนไขที่เหมาะสมและมีความจําเปนเพ่ือปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขตางๆที่กําหนดในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
แบบเฉพาะเจาะจงใหกับ FPHT ในครั้งมีความเหมาะสม และไมไดเปนเง่ือนไขที่จะทําให GOLD และบริษัทเสียประโยชน
แตอยางใด 
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1.6 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก

บุคคลในวงจํากัด ซึ่งเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันของ GOLD จากการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL และเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ของบริษัท และ GOLD  มีความเหมาะสมและเปนประโยชน ตอ GOLD และบริษัท โดยจะทําให GOLD มีเงินทุนรองรับ
การพัฒนาโครงการตางๆ รวมท้ังการขยายธุรกิจในอนาคตได  ซึ่ง GOLD จะไดเงินรับเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนมูลคารวม 4,971.33 ลานบาท เพ่ือไปใชในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ 
GOLD ในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพ่ิมรายไดใหแก GOLD และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่อยูระหวางการดําเนินงานในปจจุบัน สงผลให GOLD และบริษัทมีฐานะการเงิน
และสภาพคลองที่มั่นคงขึ้น ประกอบกับ GOLD จะไดรับประโยชนจากการเขาถือหุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจของ 
FPHT เน่ืองจาก FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT เปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซียที่มี
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนยการคา โรงแรม และโครงการที่มีการใชประโยชนแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ที่ GOLD 
มีแผนจะดําเนินการ นอกจากน้ี การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ในครั้งน้ี จะสามารถทําไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถระดมทุนไดครบถวนตามจํานวนที่ตองการไดดีกวาเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปหรือผูถือหุนเดิม อีกทั้งจะไมกระทบตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมี
โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใชเงินทุนอยูแลว ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถมีสวนรวมในประโยชนที่ 
GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีในฐานะท่ีบริษัทเปนผูถือหุนใหญและเปนบริษัทแมของ GOLD รวมท้ังมีโอกาสท่ี
จะไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น หากในอนาคต GOLD มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนใน
โครงการดังกลาว นอกจากน้ี การเขามาเปนถือหุนใหญของ FPHT ใน GOLD จะไมเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการ
บริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ GOLD อยางมีนัยสําคัญ และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสัดสวนและ
จํานวนกรรมการของ GOLD โดย GOLD จะยังคงพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยในแนวราบและอาคาร
สูงเชิงพาณิชยตอไป   

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงตอบริษัทในฐานะผูถือหุนเดิมของ GOLD 
โดยจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ใหลดลงจากเดิมที่มี
สัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 แตทั้งน้ีบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด และมีอํานาจในการควบคุม 
GOLD ตอไป รวมท้ังยังคงมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวม โดยรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ GOLD ตอไป และ
มีผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) รอยละ 29.51 แตทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนตางๆ ที่ 
GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุน และการนําเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการตางๆ อันจะนํามา
ซึ่งรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงคาดวาในอนาคตเมื่อการพัฒนาโครงการตางๆ แลวเสร็จ และสามารถสรางผล
กําไรท่ีเพ่ิมขึ้นใหแก GOLD ไดแลว จะทาํใหผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรน้ีลดลงได 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ีที่ 7.25 บาทตอ
หุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีและวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งมีราคาประเมินตามวิธีดังกลาว
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เทากับ 6.89 บาทตอหุน และ 7.18 บาทตอหุน ตามลําดับ และเปนราคาที่อยูในชวงของการคํานวณกรณีการวิเคราะห 
Sensitivity ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เทากับชวงราคา 6.83 - 7.54  บาทตอหุน 

นอกจากน้ี เง่ือนไขตางๆ ในการเขาทํารายการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยไดคํานึงถึงความ
เหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ อีกทั้งเง่ือนไขตางๆ มีความเหมาะสม เปนธรรม และไมไดทําใหบริษัท และ 
GOLD เสียประโยชนแตอยางใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด ไดแก FPHT ซึ่งเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม 
บริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด ในคร้ังน้ี 
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2. การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1.1 ลักษณะของหลักทรัพยท่ีเก่ียวของและหลักทรัพยท่ีเสนอขายใหแกผูขอผอนผัน 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทเพ่ือ (1) พิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
3,257,079,735.75 บาท โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 685,700,997 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ FPHT หรือ “ผูขอผอนผัน” ซึ่งเปนบริษัทจัดต้ังใหมและ
เปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ GOLD และบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท รวมมูลคา
เทากับ 4,971,332,228.25 บาท และ (2) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ใหแกผูขอผอนผัน  

 เน่ืองจากภายหลังที่ผูขอผอนผันไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ตาม (1) ขางตนแลว ผูขอผอนผัน
จะถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) สัดสวนการถือครองหุนของผูผอนผันใน GOLD ดังกลาวขางตน ขามรอยละ 25 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) สงผลใหผูขอผอนผันตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ
ครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 อยางไรก็ตาม ผูขอผอนผันไดแจงตอ GOLD วาไมประสงคจะทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD และมีความประสงคจะยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ภายใตประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑในการขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2546 ตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

 การเขาถือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD โดยผูขอผอนผันในครั้งน้ี อยูภายใตเง่ือนไขที่สําคัญ คือ (1) การอนุมัติ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD และการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ง
เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ (2) การผอนผันทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD (Whitewash) เน่ืองจากเรื่อง
ตางๆตาม (1) - (2) ดังกลาว เปนเรื่องที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากมีเรื่องใดเร่ืองหน่ึง
ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะถือวาเรื่องที่ไดรับการอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาเรื่องที่มี
ความเก่ียวเน่ือง และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทอีก และ GOLD จะไมดําเนินการเสนอ
เรื่องดังกลาวใหที่ประชุมวิสามัญของ GOLD พิจารณาอนุมัติ  

ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ไดมีมติอนุมัติการขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) และมีความเห็นให
เสนอเรื่องน้ีตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งผูขอผอนผัน
จะไดรับการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุน GOLD และ บริษัทมีมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ทั้งน้ี ผูถือหุนของบริษัทที่มีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุน
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ในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จํานวน 1,262,010,305 หุน คิดเปนรอยละ 66.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท 

2.1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูขอผอนผัน 

รายละเอียดปรากฎในสวนที่ 1 ขอ 1.1.4 รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกันของรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระฉบับน้ี 

2.1.2 ขอมูลบริษัทผูออกหลักทรัพย 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี 

2.2 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD 

2.2.1 ความเห็นตอนโยบายและแผนงานบริหารกิจการท่ีเสนอโดยผูขอผอนผัน 

(ก)  นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

ภายหลังผูขอผอนผันไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ในคร้ังน้ี ผูขอผอนผันจะมีสัดสวนการถือหุนใน 
GOLD รอยละ 29.51 จากเดิมที่ไมมีการถือหุนใน GOLD  ซึ่งถือวามีนัยสําคัญหรือมีสัดสวนการถือหุนใน GOLD เกินกวา
รอยละ 25 แตไมถึงหรือเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD โดยผูขอผอนผันไดระบุไว
ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของ GOLD (แบบ 247-7) วาภายใน 12 เดือน นับจาก FPHT ไดมาซึ่งหุนเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี FCL ซึ่งเปนบริษัท
แมของ FPHT ไมมีแผนหรือนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในวัตถุประสงคหรือนโยบายหลักในการประกอบ
ธุรกิจของ GOLD และบริษัทยอย  ทั้งดานการขยายการลงทุน การปรับโครงสรางองคกร การบริหาร หรือการจางงาน การ
ปรับโครงสรางทางการเงิน รวมทั้งไมมีนโยบายที่จะจําหนายสินทรัพยหลักของ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD 
นอกเหนือไปจากแผนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่ GOLD หรือบริษัทยอยของ GOLD ไดกําหนดไวแลวหรืออยูใน
ระหวางการพิจารณา ยกตัวอยางเชน โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ และ โครงการท่ีโกลเดน วิลเลจอําเภอ
บางฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการสาทรสแควร ซึ่งจะใหเชาชวงแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 
เมื่อการเสนอขายหนวยทรัสตไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนไม
มีนโยบายที่จะเปล่ียนสัดสวนและจํานวนกรรมการ เปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล เพิกถอนหลักทรัพยของ GOLD 
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังการไดมาซึ่งหุนของ GOLD ในครั้งน้ี เวน
แตมีเหตุที่จําเปนโดยเปนการปรับเปล่ียนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน หรือ
เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของ GOLD และบริษัทยอยเปนสําคัญ และ
หากมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ FPHT จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูถือหุนตามกฎและ
ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

อยางไรก็ดี FPHT มีแผนการดําเนินงานที่จะปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจของ GOLD ใหสอดคลองกับ FPHT 
โดยใหความสําคัญกับตลาดที่อยูอาศัยของผูมีรายไดระดับกลาง และปรับใชกลยุทธการลงทุนในทรัพยสินที่สรางการเติบโต
ของรายไดประจําจากการใหเชาและเงินปนผล โดยจะรวมความเช่ียวชาญของ FPHT และ GOLD เขาดวยกันในเวลาที่
เหมาะสมผานผูบริหารหรือพนักงานที่ FCL จะสงเขามารวมประชุม หารือและแบงปนประสบการณกับ GOLD เพ่ือชวย
เสริมศักยภาพและขีดความสามารถการแขงขันของ GOLD ในอนาคต โดยจะใช GOLD เปนฐานในการดําเนินธุรกิจที่ 
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FPHT มีความเช่ียวชาญ ไดแก การพัฒนาโครงการขนาดใหญที่มีการใหบริการหลากหลายรูปแบบ (Large Scale Mixed-
Used Projects) รวมถึงการจัดต้ังทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) และ FCL และผูขอผอนผันจะไมดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยในแนวราบในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนหรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของ 
GOLD แตไมรวมถึงการดําเนินงานของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ
กองทุนสวนบุคคลในอนาคต ซึ่ง FCLหรือบริษัทยอยของ FCL จะเปนสปอนเซอรหรือผูจัดการในการบริหารจัดการธุรกิจ
ดังกลาว 

โดยภายหลังการไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ผูขอผอนผันจะไมขายหุนที่ไดรับการจัดสรรเปนเวลา 1 ป นับ
แตวันที่หุนในสวนเพ่ิมทุนของ GOLD เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยครบ 6 เดือน ผูขอผอนผันสามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกหามขาย ดังน้ัน
บริษัทและผูถือหุนของบริษัทจะไมไดรับผลกระทบอันมีนัยสําคัญใดๆ ในชวงระยะเวลาดังกลาว นอกจากน้ี FCL และ/หรือ
ผูขอผอนผัน ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนสามัญเพ่ิมทุนวาจะไมดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย ใน
แนวราบที่เปนธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนหรือเปนการแขงขันกับ GOLD ในประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา GOLD จะไมไดรับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการ
ตามท่ีผูขอผอนผันไดระบุไวขางตน GOLDจะยังคงประกอบธุรกิจตอเน่ืองไปตามปกติเชนเดิม โดย GOLDและผูถือหุนของ 
GOLD รวมทั้งบริษัทจะไมไดรับผลกระทบอันมีนัยสําคัญใดๆ ในชวงระยะเวลา 12 เดือนดังกลาวขางตน แตจะไดรับ
ประโยชนจากการถือหุนใน GOLD ของผูขอผอนผันซึ่งเปนไปตามขอตกลงการเขารวมลงทุนของผูขอผอนผัน โดย GOLD 
จะไดมาซึ่งแหลงเงินทุนเพ่ือนําไปใชสําหรับเปนเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของ 
GOLD ทั้งโครงการที่อยูระหวางดําเนินงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต ประกอบกับ GOLD ไดรับประโยชนจาก
การเขาถือหุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจของ FPHT เน่ืองจาก FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT เปนผูประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซียที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนยการคา โรงแรม และโครงการที่มีการใช
ประโยชนแบบผสมผสาน (mixed-use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ ดังน้ัน ภายหลังการเขามาเปนผูถือหุนใหญของ FPHT 
ในครั้งน้ี GOLD จะไมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ GOLD อยางมี
นัยสําคัญ และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในคณะกรรมการของ GOLD ทั้งสัดสวนและจํานวนกรรมการ โดย GOLD จะ
ยังคงพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยในแนวราบและอาคารสูงเชิงพาณิชยตอไป หากแตการปรับกลยุทธ
ตามแผนงานการดําเนินในอนาคตดังกลาว ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางการเติบโตของรายไดใหเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสราง
ผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทและผูถือหุนอื่นๆของ GOLDในระยะยาวได  

(ข) นโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกัน 

ในป 2557 บุคคลตามมาตรา 258 ของผูขอผอนผันเคยมีรายการขายหุนทั้งหมดของบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (KLAND) ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทยอยของ GOLD ใหกับ GOLD ซึ่งเปนรายการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว นอกจากน้ีในแบบ 247-7 ระบุวาภายหลังการไดมาซึ่งหลักทรัพย ผูขอผอนผันไมมีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายใน
การเขาทํารายการระหวางกันในอนาคตของ GOLD อยางมีนัยสําคัญ โดยผูขอผอนผันจะกําหนดใหขอตกลงและเง่ือนไขใน
การทํารายการระหวางกันเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาทั่วไปและตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ใช
กับบุคคลภายนอก จํานวนของรายการระหวางกันระหวางผูขอผอนผันหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูขอผอนผันกับ 
GOLD ที่เปดเผยในแบบ 247-7 จะไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการของ GOLD จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล หรือ การดําเนินการที่
เก่ียวของกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันกับผูขอผอนผันอาจจะมีขึ้นในอนาคต โดย 
FCL จะมีการประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน ความรูเทคโนโลยี การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือ
และแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD อยางไรก็ตาม หากมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น GOLD 
จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการพิจารณาการเขา
ทํารายการระหวางกัน เพ่ือใหมั่นใจวาไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สภาวิชาชีพบัญชี เก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน 

2.2.2 สิทธิออกเสียงท้ังหมดท่ีผูขอผอนผันจะมีภายหลังการไดมาซึ่งหลักทรัพย และที่จะสามารถไดมาเพ่ิมเติมใน
อนาคตโดยไมเกิดหนาท่ีในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD 

ณ วันที่ผูขอผอนผันยื่นคําขอผอนผันและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือใหความเห็นชอบให
ไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ผูขอ
ผอนผันไมไดถือหุนใดๆใน GOLD ภายหลังจากที่ผูขอผอนผันไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 685,700,997 หุน 
จะทําใหผูขอผอนผันถือหุนสามัญใน GOLD คิดเปนรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 

กลุมผูถือหุน กอนเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 

 
จํานวนหุนที่ถือ 

สัดสวน 
(%) 

จํานวนหุนที่ถือ 
สัดสวน 

(%) 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 

(%) 
ผูถือหุนเดิม  
1. UV  912,829,675 55.73 912,829,675 39.28 (16.45) 
2. ผูถือหุนเดิมอื่นๆ 725,189,328 44.27 725,189,328 31.21 (13.06) 

รวม  1,638,019,003 100.00 1,638,019,003 70.49 (29.51) 

ผูถือหุนใหม  
ผูขอผอนผัน 685,700,997 29.51 29.51 

รวมทั้งส้ิน 2,323,720,000 100.00  

ทั้งน้ี สัดสวนการถือหุนของผูขอผอนผันใน GOLD ที่รอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและ
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ถือเปนสัดสวนการถือหุนที่มีนัยสําคัญ ถึงแมวาจะไมสามารถมีเสียงสวนใหญที่จะ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนได แตสามารถใชสิทธิถวงดุลในบางเรื่องที่ขอกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตอง
ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การขออนุมัติเพ่ิมทุน ลดทุน การผอนผันไมตองทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การทํารายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุนกู เปนตน 
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 นอกจากนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD และบริษัทมีมติอนุมัติการขอผอนผันทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของ GOLD (Whitewash) ในครั้งน้ี ผูขอผอนผันจะสามารถเขาถือหุนของ GOLD ไดอีกประมาณไมเกินรอยละ 
20.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD ซึ่งจะทําใหผูขอผอนผันถือหุนของ GOLD ไมถึงหรือไมขามจุด
ที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD ที่รอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD 

2.2.3 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอผูถือหุนของ GOLD และ GOLD 

2.2.3.1 ผลกระทบตอผูถือหุนในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) สวนแบงกําไร (Earning Dilution) และราคา 
(Price Dilution)   

ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติให GOLD เพ่ิมทุนจํานวน 685,700,997 หุน โดยจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ไดแก ผูขอผอนผัน รวมถึงอนุมัติใหผูขอผอนผันไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทโดยไมตองทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะทําใหผูถือหุนเดิมของ GOLD ไดรับผลกระทบจาก
การลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) ดังน้ี 

ผลกระทบตอ ลดลง (รอยละ) 
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) 29.51 
กําไรสุทธิตอหุน (EPS Dilution) 29.51 

หมายเหต:ุ  รายละเอียดการคํานวณผลกระทบของการลดลงของสิทธิในการออกเสียง สวนแบงกําไรและราคา
หุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 1.4.2 ขอดีขอดอยระหวางการทํา
รายการกับไมทํารายการ (2) ขอดอยของการทํารายการ ขอยอย  1) การลดลงของสิทธิในการออก
เสียง สวนแบงกําไร และราคาหุนของ GOLD  ของรายงานปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผัน จะทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนและสิทธิในการออกเสียงใน 
GOLD ลดลงจากเดิมที่สัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD ภายหลังการเพ่ิมทุน 
แตบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด และมีอํานาจในการควบคุม GOLD ตอไป รวมท้ังยังคงมีหนาที่จัดทํางบการเงิน
รวม โดยรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ GOLD ตอไป และมีผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร 
(Earnings Dilution) รอยละ 29.51 แตทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนตางๆ ที่ GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุน และการนํา
เงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการตางๆ อันจะนํามาซึ่งรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึง
คาดวาในอนาคตเมื่อการพัฒนาโครงการตางๆ แลวเสร็จ และสามารถสรางผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นใหแก GOLD ไดแลว จะทําให
ผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรลดลงได 

2.2.3.2 ความเสี่ยงที่ผูขอผอนผันจะสามารถใชสิทธิคัดคานมติที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD 

ตามที่ไดกลาวไวแลวในขอ 2.2.2 สัดสวนการถือหุนของผูขอผอนผัน ภายหลังจากที่ไดรับการผอนผันทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD เทากับรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) ซึ่งสัดสวนดังกลาวถึงแมจะไมใชเสียงขางมากท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู
ถือหุนไดเกือบทั้งหมดก็ตาม แตสัดสวนดังกลาวที่มากกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ GOLD  ทําใหผูขอผอนผันสามารถใชสิทธิถวงดุลในบางเร่ืองที่ขอกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การขออนุมัติเพ่ิมทุน ลดทุน การผอน
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ผันไมตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุนกู เปนตน 

2.2.3.3 ผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน GOLD 

เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ในครั้งน้ี มีราคาเสนอขายเทากับ 7.25 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวา
ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน GOLD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุม
คณะกรรมการ GOLD ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2558 เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ที่เทากับ 7.03 บาทตอหุน ทําใหบริษัทในฐานะผูถือหุน
ของ GOLD จะไมไดรับผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน GOLD จากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 

2.2.4 ประโยชนท่ี GOLD และผูถือหุนจะพึงไดรับจากการอนุมัติการผอนผัน Whitewash 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผัน GOLD จะไดเงินรับเงินทุนจากการเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนมูลคารวม 4,971.33 ลานบาท ซึ่งทําให GOLD มีเงินทุนรองรับการพัฒนาโครงการตางๆ รวมท้ัง
การขยายธุรกิจในอนาคตได  รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพิ่มรายไดใหแก GOLD และเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่อยูระหวางการดําเนินงานในปจจุบัน สงผลให GOLD และบริษัท
มีฐานะการเงินและสภาพคลองที่มั่นคงขึ้น ประกอบกับ GOLD จะไดรับประโยชนจากการเขาถือหุนและรวมเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจของผูขอผอนผัน เน่ืองจาก FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของผูขอผอนผัน เปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําใน
ระดับภูมิภาคเอเซียที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบ
วงจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนยการคา โรงแรม และโครงการที่มีการใชประโยชนแบบผสมผสาน 
(Mixed-Use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ  

การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันในครั้งน้ี จะสามารถทําไดในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และสามารถระดมทุนไดครบถวนตามจํานวนที่ตองการไดดีกวาเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ใหแกประชาชนทั่วไปหรือผูถือหุนเดิม อีกทั้งจะไมกระทบตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมีโครงการท่ี
อยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใชเงินทุนอยูแลว ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถมีสวนรวมในประโยชนที่ GOLD จะ
ไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีในฐานะที่บริษัทเปนผูถือหุนใหญและเปนบริษัทแมของ GOLD รวมทั้งมีโอกาสที่จะไดรับ
ผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น หากในอนาคต GOLD มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการ
ดังกลาว  

นอกจากนี้ การเขามาเปนถือหุนใหญของผูขอผอนผัน ใน GOLD จะไมเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ GOLD อยางมีนัยสําคัญ และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสัดสวนและ
จํานวนกรรมการของ GOLD โดย GOLD จะยังคงพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยในแนวราบและอาคาร
สูงเชิงพาณิชยตอไป 

2.2.5 ความเส่ียงของการไมอนุมัติการผอนผัน Whitewash 

เน่ืองจากเง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผันซึ่งบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD และ (2) การทําขอผอนผัน  
Whitewash หุนของ GOLD โดยผูขอผอนผัน เปนวาระที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะ
ดําเนินการใดๆ ดังกลาวได จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครบถวนทั้งสองวาระ หากมีวาระใดวาระหน่ึง
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ดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ จะถือวาวาระที่ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก เน่ืองจากผูขอผอนผันไมประสงคที่จะทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD จากการไดมาซึ่งหุนของ GOLD ในครั้งน้ี ดังน้ัน หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไมอนุมัติ
การผอนผัน Whitewash GOLD ก็จะไมสามารถออกหุนเพ่ิมทุนได ซึ่งจะมีผลกระทบ ไดแก 

1) GOLD อาจไมมีแหลงเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดหามาไดในเวลาที่รวดเร็ว เพ่ือรองรับตอการขยาย
ธุรกิจ และขยายการลงทุนในโครงการใหม รวมท้ังลงทุนในโครงการสามยาน ตามแผนงานท่ีไดวางไวได ซึ่งอาจ
ทําให GOLD เสียโอกาสที่จะมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการดังกลาว และทําให
บริษัทและผูถือหุนของบริษัทไมมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นดังกลาวจาก 
GOLD 

2) GOLD อาจมีปญหาสภาพคลองในการดําเนินโครงการปจจุบัน ซึ่งบริษัทในฐานะท่ีเปนผูถือหุนรายใหญและ
บริษัทแมของ GOLD อาจตองใหความสนับสนุนดานการเงินดังกลาว ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอโครงการของ
บริษัทที่อยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใชเงินทุนอยูแลวได 

2.3 ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ี GOLD จะเสนอขายใหแกผูขอผอนผัน  

GOLD จะออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันจํานวนไมเกิน 685,700,997 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
4.75 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินราคาหุนของ GOLD ดวยวิธีการ
ตางๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุนดังกลาว โปรดพิจารณาในสวนที่ 1 ขอ 1.5 ความเปนธรรมของ
ราคาและเง่ือนไขของรายการ ขอยอย 1.5.1 ความเปนธรรมของราคาในการเขาทํารายการ ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระฉบับน้ี 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุนของ GOLD กับราคาเขาทํารายการ 

 
วิธีการประเมินราคาหุน 

ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนแกผูขอผอนผนั 

(บาทตอหุน) 

ราคาประเมินสูงกวา/(ต่ํากวา) ราคาเสนอ
ขายหุนเพ่ิมทุนแกผูขอผอนผนั 

 บาท รอยละ 
1 วิธีมูลคาหุนตามบญัชี 4.74  7.25 (2.51)  (34.62)  
2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 6.89  7.25 (0.36)  (4.97)  
3 วิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนในตลาด     

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญช ี 6.30 - 7.77  7.25 (0.95) - 0.52  (13.10) - 7.17  
3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 0.87 - 1.12  7.25 (6.13 - 6.38)  (84.55 - 88.00)  
3.3 วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกาํไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา 
0.74 - 1.06  7.25 (6.19 - 6.51)  (85.38 - 89.79)  

4. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 6.68 - 7.54 7.25 (0.57) - 0.29  (7.86) - 4.00  
5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ     
 5.1  กรณีพื้นฐาน (Base Case) 7.18 7.25 (0.07) (0.97) 
 5.2  กรณวีิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 6.83 - 7.54 7.25 (0.42) - 0.29  (5.79) - 4.00  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคาหุน คือ วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี และวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุนที่ไดจากการประเมินดวยวิธีดังกลาว อยูในชวง ราคา
ระหวาง 6.83 - 7.54 บาทตอหุน สรุปไดดังน้ี 
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 ราคาประเมินตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี เทากับ  6.89 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.36 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 4.97 ของราคาเสนอขายหุน
เพ่ิมทุนดังกลาว  

 ราคาประเมินตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  เทากับ 7.18 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.07 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 0.97 ของราคา
เสนอขายใหแก FPHT 

ราคาประเมินหุนที่ไดจากกรณีการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เทากับ 6.83 - 7.54 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก 
FPHT ที่หุนละ 7.25  บาท เทากับ 0.42 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 5.79 ของราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน
ดังกลาว และสูงกวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเทากับ 0.29 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 4.00 ของราคา
เสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว 

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแก FPHT ที่ 7.25 
บาทตอหุน เปนราคาท่ีเหมาะสม 

2.4 ความครบถวนถูกตองของรายช่ือและจํานวนหุนท่ีถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผูขอผอนผัน 

ณ วันที่ผูขอผอนผันยื่นคําขอผอนผันและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือใหความเห็นชอบให
ไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ผูขอ
ผอนผันไมมีบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ของผูขอผอนผันถือหุนในบริษัทแตอยางใด  

2.5 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผันมี
ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ GOLD และบริษัท เน่ืองจากจะทําให GOLD สามารถจัดหาแหลงเงินทุนจํานวนมาก
ไดในเวลาที่รวดเร็วเพ่ือเพ่ิมฐานเงินทุน โดยเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันในครั้งน้ี 
GOLD จะนําไปใชสําหรับเปนเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของ GOLD ทั้ง
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูขอผอนผันซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําระดับภูมิภาค
เอเซีย ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจรในเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และชุมชมที่สําคัญในหลายทวีปทั่วโลก โดย GOLD และ FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของผูขอ
ผอนผันอาจประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน ความรู เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือ
และแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการ
แขงขันของบริษัทในอนาคต โดยที่ผูขอผอนผันไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญภายใน 12 เดือนขางหนา GOLD จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเชนเดิมไดอยางตอเน่ือง แตจะมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรงขึ้น มีโอกาสท่ีขยายธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีขึ้นในอนาคต  ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสใหบริษัทใน
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ฐานะผูถือหุนใหญของ GOLD ไดรับผลตอบแทนและสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน GOLD ที่ดีขึ้น หาก GOLD มีผลการ
ดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ี ทําใหบริษัทและผูถือหุนรายอื่นของ GOLD ไดรับผลกระทบจากสิทธิใน
การออกเสียง (Control Dilution) และสวนแบงกําไร (Earning Dilution) ที่ลดลง นอกจากน้ี การท่ีผูขอผอนผันมีสัดสวนการ
ถือหุนใน GOLD เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือมีสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
GOLD จะทําใหผูขอผอนผันสามารถถวงดุลการออกเสียงหรือคัดคานมติที่ประชุมผูถือหุน (Block Vote) ในเรื่องสําคัญๆซึ่ง
ตองใชคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได 

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันที่ 7.25 บาทตอหุน มีความเหมาะสมโดยเปนราคาที่สูงกวาราคา
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดจากวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี และวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่
เทากับ 6.89 บาทตอหุนและ 7.18 บาทตอหุน ตามลําดับ และเปนราคาที่อยูในชวงของการวิเคราะหความไวตอการ
เปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ตามวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เทากับ 6.83 - 7.54 บาทตอหุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความ
ยุติธรรม บริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการผอนผันการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLDโดยอาศัยมติท่ีประชุมถือหุน (Whitewash) ในคร้ังน้ี  
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3. รายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรณีการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน  

3.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

3.1.1 ลักษณะของรายการ 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีความประสงคจะเขาลงทุนในโครงการพัฒนาพ้ืนที่หมอน 21 - 22 (พ้ืนที่
บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน ฝงตรงขามกับอาคารจัตุรัสจามจุรี) (“โครงการสามยาน”) โดยมีมูลคาผลประโยชนตอบแทน
จากการใชที่ดิน และมูลคากอสรางโครงการรวมประมาณ 13,000 ลานบาท โดยการรวมทุนกับบริษัท ทิพยพัฒนอารเขต 
จํากัด (“ทิพยพัฒน”) และ/หรือบริษัทในกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิใชประโยชนในพ้ืนที่จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (“กลุมผูไดรับสิทธิ”) ดวยการเขาลงทนุในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ทั้งน้ี กลุมผูไดรับสิทธิจะถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมในสัดสวนรอยละ 51.00 คิดเปนมูลคาเงินลงทุน
ประมาณ 2,040 ลานบาท และ GOLD จะเขาถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมในสัดสวนรอยละ 49.00 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม โดยมูลคาเงินลงทุนในสวนของ GOLD รวมประมาณ 1,960 ลาน
บาท อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD และบริษัท จาก
การท่ี GOLD เปนผูมีอํานาจควบคุมจากโครงสรางกรรมการ และเปนทีมงานที่จะเปนผูดําเนินโครงการ 

3.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD ดวยการเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ในสัดสวนรอยละ 
49.00 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ดวยมูลคาเงินลงทุนของ GOLD รวม
ประมาณ 1,960 ลานบาท ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณขนาด
รายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 41.23 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท 

ทั้งน้ี เมื่อรวมรายการเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD กับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นของ
บริษัทที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก รายการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ไดอนุมัติ
การลงทุนกอสรางโรงแรมซ่ึงเปนสวนหน่ึงในโครงการ FYI CENTER - For Your Inspiration Workplace ซึ่งต้ังอยูบริเวณสี่
แยกคลองแตย ถนนพระราม 4 มูลคากอสรางรวมประมาณ 866.99 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทน โดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยฉบับสอบทาน สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 เทากับรอยละ 2.79 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 44.02 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตตํ่ากวารอยละ 50 ดังน้ัน บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผย
สารสนเทศการทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพย และจัดสงสารสนเทศดังกลาวใหผูถือหุนของบริษัทภายใน 
21 วันนับจากวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดจัดสงสารสนเทศการทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ
รายการที่เก่ียวโยงกันใหแกผูถือหุนของบริษัทพรอมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในคราวเดียวกันน้ี  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนดังน้ี  

1.   เกณฑมูลคาของสินทรัพย   =   %  NTA ของกิจการที่ทํารายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

-   ไมสามารถคํานวณตามเกณฑน้ีได  
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2.   เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน   =   %  กําไรสุทธิของกิจการที่ทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษัทจด
ทะเบียน 

-   ไมสามารถคํานวณตามเกณฑน้ีได  

3.   เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน   =  จํานวนเงินที่จาย  / สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 
รายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายละเอียดการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. การเขาลงทุนในโครงการสามยาน = 13,000 ลานบาท / 31,529.85 ลานบาท รอยละ 41.23 
2. การลงทุนกอสรางโรงแรมในโครงการ FYI 

CENTER (รายการที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่
ผานมา) 

= 866.99 ลานบาท / 31,094.84 ลานบาท รอยละ 2.79 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน รอยละ 44.02 

4.   เกณฑมูลคาหุนทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชําระคาสินทรัพย   =  จํานวนหุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อ
ชําระคาสินทรัพย  / จํานวนหุนชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

-   ไมสามารถคํานวณตามเกณฑน้ีได เน่ืองจากไมมีการออกหุนเพ่ือชําระคาสินทรัพย 

นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกับ GOLD และบริษัท (รายละเอียด
ความสัมพันธตามท่ีปรากฎในขอ 3.1.4 บุคคลที่เก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ) เปนเหตุใหการเขาทํารายการ
ดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงกันเทากับรอยละ 
26.37 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามลําดับ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับ
งวด 9  เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

ทั้งน้ี  เมื่อนับรวมรายการระหวางกันที่ เ กิดขึ้นในระหวาง  6 เดือนที่ผานมา  ไดแก  รายการซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ไดอนุมัติการจําหนายที่ดินเปลา อ. ทับสะแก จ. 
ประจวบคีรีขันธ เน้ือที่ 215-3-57.3 ไร ใหแก บริษัท สิริทรัพยพัฒนา 5 จํากัด (ผูชนะการประมูลที่เสนอราคาซื้อที่ดิน
ดังกลาวในมูลคา 127.00 ลานบาท) ซึ่งมีขนาดรายการรอยละ 1.77 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 และรายการท่ีเก่ียวโยงกันรายการอื่นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งน้ี จะขออนุมัติการเขาทํารายการ
จากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 อันไดแก การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) อันไดแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งมีขนาดรายการรอยละ 66.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (รายละเอียดการเขาทํารายการดังกลาว ปรากฎในสวนที่ 1 การออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของ GOLD ของรายงานปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี) รายการเก่ียวโยงทั้งหมดจะมี
ขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 95.02 ซึ่งมีขนาดเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังน้ัน 
GOLD จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน และเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอผู
ถือหุนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย 
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3.1.3 มูลคาสิ่งตอบแทนและเกณฑในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะเขาลงทุนในโครงการสามยาน ในสัดสวนการถือหุนของ GOLD รอยละ 
49.00 ในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม โดยมีมูลคาผลตอบแทนจากการใชที่ดิน และมูลคากอสรางโครงการรวมประมาณ 13,000 
ลานบาท โดย GOLD จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดจํานวน 1,960 
ลานบาท มาเปนแหลงเงินทุนในการเขาลงทุนในโครงการสามยาน ทั้งน้ี คากอสรางโครงการสามยาน มูลคารวมประมาณ 
7,650 ลานบาท ซึ่งทยอยชําระภายใน 4 ป ตามระยะเวลากอสราง สวนคาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front Fee) จํานวน 
394 ลานบาท ซึ่งผูไดรับสิทธิไดชําระแลวภายหลังการลงนามในสัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการสามยาน และบริษัทที่
จะจัดต้ังขึ้นใหมตองจายชําระคืนใหผูไดรับสิทธิ โดยเงินลงทุนคากอสราง คาตอบแทนการทําสัญญาและดอกเบี้ยธนาคาร
ในระหวางการพัฒนาโครงการ รวมเปนเงินประมาณ 8,500 ลานบาท จะมาจากเงินลงทุนของผูถือหุนของบริษัทที่จะจัดต้ัง
ขึ้นใหม และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในสัดสวนประมาณรอยละ 50 : 50 สําหรับคาตอบแทนรายป ตลอดอายุสัญญา 30 
ป รวม 4,980 ลานบาท ซึ่งกลุมผูไดรับสิทธิตองชําระแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงคาสวนแบงรายได กรณีรายไดรวม
ของโครงการสามยานทุกๆ 5 ป สูงกวารายไดที่ประมาณการไวในสัญญา จะมาจากกระแสเงินสดที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการสามยาน ภายหลังการเปดใหบริการโครงการ 

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD ไมอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยใหแก FPHT แลว FPHT ไมประสงคจะลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD  และ GOLD จะไมเขารวมลงทุน
ในโครงการสามยาน เน่ืองจาก GOLD จะมีเงินทุนไมเพียงพอในการดําเนินการ (รายละเอียดการเขาทํารายการดังกลาว 
ปรากฎในสวนที่ 1 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดี
เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ขอ 1.1.1 ลักษณะของรายการ ของรายงานปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี) 

3.1.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

คูสัญญา : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ 

กลุมผูไดรับสิทธิประโยชนในพ้ืนที่จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

กลุมผูไดรับสิทธิซึ่งจะเปนผูถือหุนอีกฝายของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ในสัดสวนรอยละ 51.00 เปนบุคคลที่เก่ียว
โยงของบริษัท เน่ืองจากกรรมการและและผูถือหุนใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของกลุมผูไดรับสิทธิ อันไดแก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีความสัมพันธเปนญาติสนิทกับ
กรรมการ และ/หรือผูถือหุนใหญของ GOLD และบริษัท (อันไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี6 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี7 และ
นายโชติพัฒน พีชานนท8) โดยมีโครงสรางการถือหุนดังน้ี 

                                                           
6 นายปณต สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผูถือ
หุนใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุนรอยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี เปนบุตรชายของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
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นายฐาปน  และ นายปณต
สิริวัฒนภักดี

บจก.อเดลฟอส

UV

GOLD

กลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักด*ี

ทิพยพัฒน และ/หรือกลุมผูไดรับสิทธิ

บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนใหม

100%

66.01%

55.73%

เปนผูถอืหุนใหญ

51.00%**
49.00%**

 
หมายเหตุ *   เปนญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผูถือหุนใหญของ GOLD UV และ บจก.อเดลฟอส 

 ** สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังข้ึนใหม ภายหลังการเขาลงทุนของ GOLD  

3.1.5 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา 

GOLD จะเขาลงทุนในหุนสามัญรอยละ 49.00 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะ
จัดต้ังขึ้นใหม โดยสัดสวนดังกลาวเปนสัดสวนที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุในสัญญาใหสิทธิประโยชน
โครงการที่ผูไดรับสิทธิจะตองเปนผูถือหุนใหญในบริษัทที่จะเปนผูดําเนินการ อีกทั้ง สัดสวนการลงทุนในหุนในสัดสวน
รอยละ 49 คิดเปนเงินประมาณ 1,960 ลานบาทน้ัน เปนจํานวนที่ GOLD เห็นวา GOLD จะสามารถลงทุนได โดยไมกระทบ
ตอแผนงานในการพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขายของ GOLD นอกจากน้ี กลุมผูไดรับสิทธิที่จะเปนผูถือหุนอีกฝายน้ัน มีความ
เช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 ขอมูลโดยสรุปของบริษัทท่ีจะจัดต้ังขึ้นใหม 

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม จะกอต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัด โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังขึ้นเพ่ือเปนผูรับสิทธิใช
ประโยชนโครงการสามยานรวมกับกลุมผูไดรับสิทธิ ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิดังกลาวจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

                                                                                                                                                                                     
7 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผูถือหุน
ใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุนรอยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปนบุตรชายของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

8 นายโชติพัฒน พีชานนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD และ FCL ทั้งนี้ นายโชติพัฒน พีชานนท เปนสามีบุตรสาวของนาย
เจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
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2) คณะกรรมการและผูถือหุน 

 ภายหลังการทํารายการ กลุมผูไดรับสิทธิและบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม ในสัดสวนรอยละ 
51 และรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม ตามลําดับ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม ภายหลังการเขาลงทุนของ GOLD คาดวาจะมีจํานวนทั้งหมด 4 ทานประกอบดวย
ผูแทนจาก GOLD และกลุมผูไดรับสิทธิ ฝายละ 2 ทาน โดยกรรมการผูจัดการของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหมจะเปนผูแทนจาก 
GOLD สําหรับกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก กรรมการซึ่งเปนผูแทนจาก GOLD จํานวน 2 ทาน ลงลายมือ
ช่ือรวมกัน พรอมประทับตราบริษัท หรือ กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแตฝาย ฝายละ 1 ทาน ลงลายมือช่ือรวมกัน พรอม
ประทับตราบริษัท ทั้งน้ี โครงสรางคณะกรรมการ และการกําหนดผูมีอํานาจลงนามผูกพันดังกลาว สงผลให GOLD มี
อํานาจควบคุมในบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม รวมท้ังเปนการถวงดุลอํานาจทั้งสองฝายในการอนุมัติรายการตางๆ 

3) สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมยังไมมีขอมูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

4) สรุปขอมูลโครงการสามยาน 

 
ที่ต้ังโครงการ : บริเวณจุดตัดระหวางถนนพญาไทกับถนนพระราม 4 (หัวมุมสี่แยกสามยาน ฝงตรงขามอาคารจัตุรัส

จามจุรี) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยทิศเหนือติดถนนจุฬาลงกรณ ซอย 42 ทิศตะวันออกติดถนน
พญาไท ทิศตะวันตกมีพ้ืนที่จนถึงถนนจุฬาลงกรณ ซอย 15 และทิศใตติดถนนพญาไท 

เน้ือที่โครงการ : ที่ดิน เน้ือที่รวม 13-3-93.64 ไร 

มูลคาโครงการ : มูลคาผลประโยชนตอบแทนจากการใชที่ดิน และมูลคากอสรางโครงการประมาณ 13,000 ลานบาท 

รูปแบบโครงการ : โครงการท่ีมีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed - Use) ซึ่งมีพ้ืนที่อาคารรวมประมาณ 222,000 
ตารางเมตร สําหรับใชในการประกอบกิจการโรงแรม อาคารพักอาศัย ศูนยการคา หองจัดงาน
เอนกประสงค สํานักงาน และพื้นที่จอดรถ รวมท้ังมีการเช่ือมสถานีรถไฟฟา 
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3.1.6 สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีเก่ียวของกับการทํารายการ 

สรุปเง่ือนไขที่สําคัญของสัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการสามยาน 

คูสัญญา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (“มหาวิทยาลัย”) และ 

บริษัท ทิพยพัฒนอารเขต จํากัด* (“ผูไดรับสิทธิ”) 

หมายเหตุ * ผูไดรับสิทธิและกลุมบริษัทของผูไดรับสิทธิจะเขาเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัย 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

: วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

ขอบเขตขอตกลง :  ไมสามารถเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ ประเภท และขนาดการใชประโยชนภายในอาคารที่เกินกวารอย
ละ 10 ของพ้ืนที่การใชประโยชนในแตละประเภทธุรกิจ เวนแตไดรับความยินยอมจาก
มหาวิทยาลัย 

 ระยะเวลาการออกแบบและกอสราง ตองแลวเสร็จภายใน 4 ปนับแตวันที่สัญญาใหสิทธิใช
ประโยชนโครงการสามยานมีผลบังคับใช 

 ระยะเวลาใชประโยชน 30 ป นับแตวันครบกําหนดกอสรางแลวเสร็จ หรือนับแตวันกอสราง
แลวเสร็จและเปดดําเนินโครงการไดกอนกําหนด 

 ในกรณีที่ไมสามารถกอสรางโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเริ่มนับระยะเวลาใช
ประโยชน 30 ปโดยทันที 

 มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กรณีผูไดรับสิทธิไมสามารถกอสรางโครงการใหแลวเสร็จ
และเปดดําเนินโครงการได เน่ืองจากขาดประสิทธิภาพ ความเพิกเฉย ไมใสใจ หรือประมาท
เลินเลอ 

 กรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการ สิ่งปลูกสรางตางๆ และแบบการกอสราง หรือ เอกสารที่เกิดขึ้น
จากการกอสราง ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทันทีนับแตวันเริ่มดําเนินการกอสราง 
โดยผูไดรับสิทธิเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการในทุกขั้นตอน หรือ
ทุกสัญญา 

คาผลประโยชน
ตอบแทน 

: ผูไดรับสิทธิตกลงชําระคาผลประโยชนตอบแทนแกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 คาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front Fee) จํานวน 394.00 ลานบาท แบงชําระ 212.00 ลานบาท 
ในวันที่สัญญามีผลบังคับ และชําระสวนที่เหลือ 182.00 ลานบาท ภายใน 110 วัน นับจากวันที่
สัญญามีผลบังคับ (วันที่ 28 กันยายน 2558) ซึ่งไดชําระไปแลวทั้งจํานวน 

 คาตอบแทนรายป จํานวน 4,980.00 ลานบาท ชําระเปนรายปรวม 30 งวด นับแตวันเริ่มกําหนด
ระยะเวลาใชประโยชน 

 คาสวนแบงรายได กรณีรายไดรวมของโครงการท่ีผูไดรับสิทธิไดรับโดยตรงรวมทุกๆ 5 ป สูง
กวารายไดที่ประมาณการไวในกระแสเงินสดตามประมาณการรายได - รายจาย ที่แนบทาย
สัญญา ผูไดรับสิทธิตกลงใหคาแบงรายไดเพ่ิมใหแกมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 5 ของรายได
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สวนที่เกินของชวงเวลา 5 ป ดังกลาว 

การกอสราง
โครงการ 

:  ผูไดรับสิทธิตองกอสรางโครงการตามรูปแบบการกอสรางที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ดวยคาใชจาย
ของตนเองทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน 4 ป นับจากวันที่สัญญามีผลใชบังคับ เวนแตมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหกอสรางตอจนแลวเสร็จดวยเหตุอันสมควร โดยมีมูลคาโครงการเมื่อกอสรางแลว
เสร็จไมตํ่ากวา 6,000 ลานบาท โดยกรณีมูลคาโครงการตํ่ากวาที่กําหนด ผูไดรับสิทธิตองจาย
คาชดเชยมูลคาสวนตางใหมหาวิทยาลัย 

 ทางเช่ือมสถานีรถไฟฟา 

- ผูไดรับสิทธิตองกอสรางทางเช่ือมสถานีรถไฟฟาใหแลวเสร็จภายใน 4 ป นับแตวันที่ไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือไมเกิน 1 ป นับแตวันที่อาคารกอสรางแลวเสร็จ 
(แลวแตเง่ือนเวลาใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) และหากกอสรางไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูไดรับสิทธิตกลงชําระคาปรับในอัตราวันละรอยละ 0.01 ของมูลคากอสรางทาง
เช่ือมรถไฟฟาจนกวาจะกอสรางแลวเสร็จ 

- หากผูไดรับสิทธิไมดําเนินการกอสรางทางเช่ือมรถไฟฟา ผูไดรับสิทธิตกลงชําระคา
ผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมใหมหาวิทยาลัยเปนเงินเทากับมูลคากอสราง 

- กรณีรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร และหนวยงานราชการ
อื่นที่เก่ียวของไมอนุญาตใหดําเนินการทําทางเช่ือมสถานีรถไฟฟา หรือยังไมมีผลการ
พิจารณาอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาออกแบบและกอสรางโครงการ ผูไดรับสิทธิตก
ลงชําระคาผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมใหกับมหาวิทยาลัยเปนเงิน 50.00 ลานบาท 

สิทธิและหนาที่
ของคูสัญญา 

:  ผูไดรับสิทธิมีสิทธินําพ้ืนที่อาคารโครงการออกใหเชาหรือใชประโยชนไดตลอดระยะเวลาของ
สัญญา โดยไมตองขอความเห็นชอบมหาวิทยาลัยกรณีเปนการใหเชาหรือใชประโยชน หรือให
สิทธิบุคคลอื่นบริหารพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการตามขอบเขตกิจกรรมเชิงพาณิชย อยางไรก็ดี กรณีการ
ใหเชาหรือใชประโยชน หรือใหสิทธิบุคคลอื่นบริหารพ้ืนที่ ขนาดใหญมากกวา 20,000 ตาราง
เมตร ตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 การโอนสิทธิและหนาที่ของผูไดรับสิทธิตามสัญญาใหแกบุคคลใดๆ หรือใหความยินยอมให
บุคคลอื่นใดประกอบกิจการแทน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกระทํามิได เวนแตไดรับความ
ยินยอมลวงหนาจากมหาวิทยาลัย 

การบูรณะพัฒนา
อาคารโครงการ 

: ผูไดรับสิทธิตองดําเนินการบูรณะพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือใหพรอมใชงาน หรือปรับปรุง
ตามความเหมาะสม โดยผูไดรับสิทธิตองเตรียมงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการบูรณะพัฒนา 
(Renovation) และจะตองใชวงเงินสะสมดังกลาวในการบูรณะพัฒนาใหเสร็จสิ้นภายในวันครบ
กําหนดระยะเวลาใชประโยชนของสัญญา มิฉะน้ัน ใหวงเงินที่ เหลือตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 

คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร 

: ผูไดรับสิทธิตกลงเปนผูรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียม อากร และคาภาษีตางๆ 
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3.2 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

3.2.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

ตามท่ี GOLD มีนโยบายในการสรางการเติบโตอยางตอเน่ือง GOLD จึงมีความประสงคที่จะเขาลงทุนในโครงการ
สามยาน ซึ่งเปนโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 21-22 บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยานฝงตรงขามอาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri 
Square) มีมูลคาผลประโยชนตอบแทนจากการใชที่ดิน และมูลคากอสรางโครงการรวมประมาณ 13,000 ลานบาท โดยการ
รวมทุนกับทิพยพัฒน และ/หรือบริษัทในกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิใชประโยชนในที่ดินเพ่ือ
กอสรางโครงการสามยานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ดวยการเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้น และจะเปนผูรับสิทธิ
ใชประโยชนโครงการสามยานจากกลุมผูไดรับสิทธิ ในสัดสวนการถือหุนของ GOLD และกลุมผูไดรับสิทธิในบริษัทที่จะ
จัดต้ังขึ้นใหม รอยละ 49.00 และรอยละ 51.00 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ตามลําดับ โดย
ภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี มูลคาเงินลงทุนในสวนของ GOLD รวมประมาณ 1,960 ลานบาท  

บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนใหม

ทิพยพัฒน และ/หรือกลุมผูไดรับสิทธิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

GOLD

คูสัญญา

49%
51%

โครงการสามยาน

สํานักงาน อาคารพักอาศยัและ
เซอรวิสเรสซิเดนท

ศูนยการคาและหอง
จัดงานอเนกประสงค  

ทั้งน้ี GOLD จะเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมตอเมื่อการโอนสิทธิใชประโยชนโครงการสามยานไดรับการ
ยินยอมจากคณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการโอนสิทธิได และภายหลังการเขา
ทํารายการบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD และบริษัท จากการท่ี GOLD เปนผูมีอํานาจ
ควบคุมจากโครงสรางกรรมการ และเปนทีมงานที่จะเปนผูดําเนินโครงการ 

การเขาลงทุนในโครงการสามยานในคร้ังน้ี เปนไปตามนโยบายการสรางการเติบโตอยางตอเน่ืองของ GOLD และ
เปนโอกาสในการพิจารณาโครงการลงทุนใหมตอเน่ืองจากโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา โดยเปนการขยายการลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูในทําเลที่ต้ังที่มีศักยภาพในใจกลางของยานธุรกิจ การคา และยานการศึกษาที่สําคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการสามารถเช่ือมตอทางเขาออกของสถานีรถไฟฟาใตดิน (MRT-สามยาน) ซึ่งถือเปนจุดเดน
ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในยานใจกลางเมือง มีรูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน 
(Mixed - Use) ซึ่งประกอบดวยอาคารสํานักงาน ศูนยการคา หองจัดงานอเนกประสงค เซอรวิสเรสซิเดนส อาคารพักอาศัย 
และพื้นที่จอดรถจํานวนมาก จะเปนการเพ่ิมสินทรัพยที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใหแก GOLD อยางตอเน่ืองไปในระยะ
ยาวในอนาคต ซึ่งจะสงผลตอรายไดและผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทในฐานะบริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญของ GOLD 
นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการสามยานเปนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD และบริษัทมี
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ประสบการณและความเช่ียวชาญในปจจุบัน และเปนไปตามวิสัยทัศนของ GOLD ที่จะเติบโตเปนผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยช้ันนํา ครอบคลุมทั้งในสวนของที่อยูอาศัยและอาคารในเชิงพาณิชยกรรมของประเทศไทย  

3.2.2 ขอดีขอดอยระหวางการทํารายการกับไมทํารายการ 

(1) ขอดีของการทํารายการ 

1) เปนการลงทุนในธุรกิจที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญ 

ในการเขาทํารายการคร้ังน้ี เปนการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD มี
ประสบการณและความเช่ียวชาญอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะอาคารสํานักงาน โรงแรม และ
เซอรวิสอพารทเมนท ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการดําเนินโครงการสามยานประสบความสําเร็จได ภายใตการ
บริหารจัดการและการสนับสนุนจากทีมงานสวนหน่ึงของ GOLD ในฐานะที่เปนผูถือหุนใหญและมีอํานาจ
ควบคุมบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินโครงการน้ี 

2) โครงการต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพสูง 

โครงการสามยานต้ังอยูบริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน จุดตัดระหวางถนนพญาไทและถนนพระราม 4 ฝง
ตรงขามอาคารจัตุรัสจามจุรี ในใจกลางของยานธุรกิจ การคา และยานการศึกษาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร มี
การคมนาคมท่ีสะดวกสบายอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาใตดิน MRT สามยาน และจุดขึ้นลงทางพิเศษศรีรัช (ทาง
ดวนขั้นที่ 2) - ดานพระราม 4 ประกอบกับตามแผนการกอสรางโครงการจะมีการทําทางเดินใตดินลอดถนนพญา
ไทเพ่ือเช่ือมระหวางอาคารโครงการกับทางเขา-ออก ของสถานีรถไฟฟาใตดิน MRT - สถานีสามยาน รวมถึงทาง
ขึ้นลงจากถนนพญาไทถึงสถานีรถไฟฟาในพื้นที่ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายยิ่งขึ้นใหกับผูใชพ้ืนที่
ของโครงการ รวมท้ังเพ่ิมความนาสนใจและศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่เปนอาคารขนาดใหญ เพ่ือใหเกิด
การใชประโยชนของพื้นที่ไดอยางคุมคา  

นอกจากนี้ ที่ดินในบริเวณสามยานมีแนวโนมของราคาเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด เน่ืองจากความตองการท่ี
สูงขึ้นโดยเฉพาะเริ่มต้ังแตมีการกอสรางสวนตอขยายรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินจากสถานีหัวลําโพง ประกอบกับ
ที่ดินแปลงใหญพรอมพัฒนาที่เปนของเอกชนในยานน้ีคอนขางหาไดยากมาก แตทั้งน้ีการดําเนินโครงการสาม
ยานของ GOLD ในครั้งน้ี ไดมีการจัดหาที่ดินแปลงใหญขนาด 13 ไร 3 งาน 93.64 ตารางวา บนทําเลที่มีศักยภาพ
ดังกลาวไวเรียบรอยแลว ตามที่ไดสิทธิใชประโยชนบนที่ดินในระยะเวลา 30 ป จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาเปนเขตพาณิชยเชิงสรางสรรค จึงชวยลดความเสี่ยงของการลงทุน และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
ของกลุมบริษัทไดในระยะยาว 

3) เพ่ิมโอกาสในการสรางรายได และผลตอบแทนที่ตอเน่ืองในระยะยาวใหแกบริษัทและผูถือหุน 

การพัฒนาโครงการสามยานในครั้งน้ี  จะเปนไปตามสัญญาที่ ผูไดรับสิทธิไดทํากับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยจะมีการลงทุนกอสรางอาคารโครงการที่มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 220,000 ตารางเมตร เพ่ือพัฒนา
โครงการในรูปแบบโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed Use) ซึ่งประกอบดวยอาคารสํานักงาน 
ศูนยการคา หองจัดงานอเนกประสงค เซอรวิสเรสซิเดนส อาคารพักอาศัย และพ้ืนที่จอดรถ ซึ่งจะเปนการเพ่ิม
ทรัพยสินที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใหแก GOLD ตอเน่ืองตอไปในระยะยาว ประกอบกับรูปแบบของ
โครงการท่ีมีอสังหาริมทรัพยทุกประเภททั้งทางการคา ที่อยูอาศัย สํานักงานอยูในโครงการเดียวกัน  จะเปนสวน
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ชวยสรางความสะดวกสบายใหแกผูใชบริการ อันจะเปนการดึงดูดกลุมลูกคาตางๆ ใหมาใชบริการจํานวนมากและ
สรางความสมํ่าเสมอของการใชบริการ ในลักษณะของการสงเสริมซึ่งกันและกันดวยบริการท่ีครบวงจรดังกลาว   

โครงการจะมีรายได อันประกอบดวยรายไดจากการขายสิทธิการเชาระยะยาวของอาคารพักอาศัย ซึ่งเปน
รายไดที่จะเขามาจํานวนมากเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จและมีการขายพ้ืนที่โครงการได โดยการขายจะเกิดขึ้น
ในชวงแรกๆ ของการพัฒนาโครงการ และรายไดคาเชาและบริการจากการใหเชาพ้ืนที่ทั้งในสวนของอาคาร
สํานักงาน ศูนยการคา หองจัดงานอเนกประสงค และเซอรวิสเรสซิเดนส ที่เปนพ้ืนที่สวนใหญของโครงการ (รวม
ประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ขายและใหเชาทั้งหมด) โดยรายไดคาเชาและบริการดังกลาวจะเปนรายไดระยะยาว
ที่ตอเน่ืองไปในอนาคต ตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ 30 ป ตามอายุสัญญาใหสิทธิใชประโยชน
โครงการที่ทํากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ยงดานรายได ใหมีความสม่ําเสมอคงที่
ตอเน่ืองในระยะยาว (Recurring Income) นอกเหนือจากรายไดจากการขายพื้นที่โครงการซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาที่ขายเทาน้ัน 

ภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี จะทําให GOLD มีรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต เพ่ิมเติมจาก
โครงการเดิมที่อยูดําเนินการอยูในปจจุบัน ซึ่งคาดวาโครงการสามยานจะกอสรางแลวเสร็จและเร่ิมมีรายไดต้ังแต
ป 2562 ในขณะเดียวกันบริษัทในฐานะที่เปนบริษัทแมซึ่งถือหุน GOLD ในสัดสวนรอยละ 39.28 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งของ GOLD (ภายหลังการเขาทํารายการ) จะไดรับประโยชนจากการรับรูรายไดและผลกําไร
ของโครงการ จากการรวมผลประกอบการของ GOLD ในฐานะที่เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทและ
บริษัทยอยมีรายไดและผลกําไรเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต และสงใหผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคตเพ่ิมขึ้นดวย 

4) เพ่ิมขนาดธุรกิจและสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดในระยะยาว 

การเขาทํารายการในครั้งน้ี จะทําใหบริษัทมีขนาดธุรกิจที่ใหญขึ้นจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นของ GOLD ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท โดยในปจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทและบริษัทยอยที่มีสินทรัพยรวมจํานวน 
31,529.85 ลานบาท โดยคาดวาเมื่อโครงการสามยานกอสรางแลวเสร็จภายในประมาณป 2561 บริษัทและบริษัท
ยอยจะมีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นจากโครงการสามยานอีกประมาณ 8.8 พันลานบาท ทั้งน้ี ไมนับรวมกับสินทรัพยที่จะ
เพ่ิมขึ้นจากโครงการอ่ืนๆ ที่อยูระหวางการพัฒนาและดําเนินการ นอกจากน้ี ภายหลังโครงการเปดดําเนินการแลว 
บริษัทและบริษัทยอยจะมีรายไดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยมาจากคาเชาและคาบริการในสวนของพื้นที่เชา
สํานักงาน ศูนยการคา เซอรวิส เรสซิเดนสและพื้นที่อเนกประสงค รวมทั้งมาจากรายไดจากการขายอาคารพัก
อาศัยของโครงการ ซึ่งเปนการเพ่ิมขนาดธุรกิจ กระแสเงินสด และศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหแกกลุมบริษัทใน
ระยะยาว 

5) สามารถทยอยจายคาสิทธิการใชที่ดินเปนเวลานานตามอายุของโครงการ 

ที่ดินโครงการสามยานเปนที่ดินเชาระยะยาวจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีมูลคาการจายคาผลประโยชน
ตอบแทนใหแกมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 5,374 ลานบาท (ไมรวมสวนแบงรายไดกรณีที่รายไดจริงสูง
กวาที่ประมาณการไว (ถามี)) โดยไดมีการจายคาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front) ใหมหาวิทยาลัยแลว 394 ลาน
บาท คิดเปนประมาณรอยละ 7 ของคาตอบแทนทั้งหมด สําหรับคาตอบแทนรายปอีกจํานวน 4,980 ลานบาท คิด
เปนประมาณรอยละ 93 ของคาตอบแทนท้ังหมด จะทยอยจายเปนรายป จํานวน 30 งวด (ป) งวดละประมาณ 70 - 
270 ลานบาท (จํานวนเงินเพ่ิมขึ้นตามอายุโครงการท่ีเพ่ิมขึ้น) การทยอยจายคาตอบแทนดังกลาวทําใหโครงการไม
มีภาระจัดหาเงินจํานวนมากมาจายชําระคาเชาที่ดินทั้งจํานวนในทันที โดยคาตอบแทนรายปจะชําระเมื่อโครงการ
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กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการแลว ซึ่งจะสอดคลองกับความสามารถในการจัดหารายไดของโครงการเมื่อ
เปดดําเนินโครงการแลว  

ทั้งน้ี เมื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของคาตอบแทนท่ีตองจายใหแกมหาวิทยาลัยดังกลาว โดยใชอัตราสวนลด
เทากับรอยละ 11.11 (อางอิงอัตราตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียของโครงการ) จะไดมูลคาปจจุบัน (Present Value) ของ
คาตอบแทนเทากับ 1,032.50 ลานบาท หรือเทากับตารางวาละ 184,586 บาท ทําใหโครงการมีตนทุนคาที่ดินที่
แทจริงลดลงกวากรณีการจัดหาที่ดินโดยการซื้อหรือเชาระยะยาวทั่วไป ที่มักมีการจายชําระทั้งจํานวนทันทีหรือมี
สัดสวนการจายชําระ Up Front สูงกวาคาตอบแทนรายปจํานวนมาก 

6) โครงการมีความคุมคาตอการลงทุน 

จากการประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการสามยานตลอดระยะเวลาใช
ประโยชนของโครงการนับแตวันกอสรางอาคารแลวเสร็จและเปดดําเนินกิจการได เปนระยะเวลาประมาณ 30 ป 
ภายใตสมมติฐานการประมาณการรายได ตนทุน และคาใชจาย ตามการคาดการณของผูบริหารของ GOLD พบวา
โครงการใหผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป สูงกวาตนทุนทาง
การเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่เทากับรอยละ 11.11 ตอป โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 11.38 ป ซึ่งถือวาโครงการน้ีใหผลตอบแทนที่ดีและคุมคาตอการลงทุน ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได 

(2) ขอดอยของการทํารายการ 

1) ความเสี่ยงจากการไมสามารถกอสรางโครงการไดทันตามกําหนดเวลา 

ในการเขาลงทุนโครงการสามยานมีกําหนดระยะเวลาออกแบบและกอสรางโครงการใหแลวเสร็จสมบูรณ
ภายในระยะเวลา 4 ป นับแตวันที่สัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการที่ทําขึ้นระหวางกลุมผูไดรับสิทธิกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีผลบังคับ (วันที่ 10 มิถุนายน 2558) ซึ่งในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการออกแบบและ
กอสรางโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ตามสัญญากําหนดใหตองเริ่มนับระยะเวลาใช
ประโยชน 30 ป ทันที และจะตองเริ่มชําระคาตอบแทนรายปใหแกมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน ซึ่งจะทําใหโครงการมี
ระยะเวลาใชประโยชนจริงลดลงกวา 30 ป ประกอบกับยังมีภาระจายชําระคาตอบแทนรายปกอนที่โครงการจะเริ่ม
มีรายได ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงานและสภาพคลองของโครงการได  

นอกจากน้ี ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการออกแบบและกอสรางโครงการใหแลวเสร็จและเปดดําเนินการ
ไดตามกําหนดเวลา ดวยเหตุของความลาชาที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพ ความเพิกเฉย ความไมใสใจ หรือ
ประเภทเลินเลอ เปนตน จนเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินโครงการตอไปใหแลวเสร็จไดอยางแนแท มหาวิทยาลัย
อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได ซึ่งจะมีผลใหโครงการสูญเสียเงินที่ไดลงทุนไปแลวจํานวนมาก ซึ่งอยางนอยอาจ
เทากับคาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front) จํานวน 394 ลานบาท ที่ไดชําระใหแกมหาวิทยาลัยแลว รวมกับคา
กอสรางโครงการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามจํานวนที่จะไดลงทุนไปแลว  

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาการกอสรางโครงการจะดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณและเปดดําเนินการไดทัน
ตามกําหนดเวลาดังกลาว เน่ืองจากกําหนดระยะเวลา 4 ป ดังกลาว มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะดําเนินการให
โครงการแลวเสร็จสมบูรณตามรูปแบบที่ไดกําหนดไวได ภายใตสภาวะแวดลอมและขอจํากัดตางๆของการดําเนิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป 
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2) ความเสี่ยงจากตนทุนโครงการที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น (Cost Overrun) และความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

ในการพัฒนาโครงการหากไมสามารถควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานที่ไดวางไว อาจสงผลให
ตนทุนโครงการเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาประมาณการที่ไดกําหนดไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการหลาย
ดาน อาทิ ความตองการเงินทุนหรือการกูยืมเงินที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือรองรับในสวนของตนทุนการกอสรางที่เพ่ิมขึ้น 
รวมท้ังในกรณีที่อัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นจากที่ไดประมาณการไว จะสงผลใหตนทุนและคาใชจาย
โดยรวมของโครงการเพิ่มขึ้น และอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของโครงการได 

นอกจากน้ี การพัฒนาโครงการในครั้งน้ีซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ มีพ้ืนที่ขายและใหเชารวมประมาณ 
111,100 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินงานในอีกประมาณ 4 ปขางหนา จะเปนการ
เพ่ิมอุปทานพ้ืนที่ขายหรือใหเชาอาคารสํานักงาน ศูนยการคา และอาคารพักอาศัยจํานวนมากในตลาด ซึ่ง
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการนอกจากจะขึ้นกับตัวอสังหาริมทรัพย และความสามารถในการบริหารจัดการ
และการขายโครงการแลว ยังขึ้นปจจัยภายนอกอื่นที่อยูเหนือการควบคุมของฝายบริหารได ซึ่งไดแก สภาพ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย การบริโภคอุปโภคของภาคเอกชน และกําลังซื้อของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่ง
หากปจจัยดังกลาวไมเอื้ออํานวย ก็อาจสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการในอนาคต รวมทั้งสงผลให
ผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามที่ไดคาดหวังไว 

3) ความเสี่ยงจากภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น 

ในการพัฒนาโครงการสามยาน บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะกูยืมเงินเพ่ือใช
เปนบางสวนของเงินลงทุนในโครงการ เปนจํานวนเงินประมาณ 4,000 ลานบาท ซึ่งจะทําให GOLD มีภาระ
หน้ีสินที่เพ่ิมขึ้น จากการรวมภาระหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมเขามาในงบการเงินรวมของ 
GOLD ซึ่งจะมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทในฐานะที่ GOLD เปนบริษัทยอยของบริษัท จึงตองรวม
ภาระหน้ีสินของ GOLD เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทดวยเชนกัน  

ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม 20,676.83 ลานบาท สวนของผูถือหุน 
10,853.03 ลานบาท และมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.91 เทา และหากรวมเงินกูยืมเพ่ือพัฒนา
โครงการสามยานของบริษัทยอยของ GOLD ดังกลาว จะทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมและภาระ
ดอกเบี้ยจายเพ่ิมสูงขึ้น และมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงเปน 1.56 เทา (คํานวณโดยอางอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัท สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งอัตราสวนดังกลาว ไมมีผลกระทบ
ตอความสามารถในการดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดในสัญญาเงินกูตางๆของบริษัท
แตอยางใด  

นอกจากนี้ ในชวงระหวางป 2562 - 2592 บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมยังมีภาระในการจายคาผลประโยชน
ตอบแทนรายปใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงิน 4,980 ลานบาท รวม 30 งวด นับแตวันเริ่มกําหนด
ระยะเวลาการใชประโยชนในโครงการ (กําหนดระยะเวลาการใชประโยชนเริ่มต้ังแตวันที่กอสรางอาคารโครงการ
แลวเสร็จและเปดดําเนินกิจการได แตทั้งน้ีตองไมเกินระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับ (ไมเกินวันที่ 9 
มิถุนายน 2562)) ซึ่งคาดวาภายหลังโครงการเปดดําเนินการและมีรายไดแลว โครงการจะมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะชําระคาผลประโยชนตอบแทนรายปดังกลาวได โดยไมตองมีการจัดหาแหลงเงินทุนหรือการกูยืมเงิน
เพ่ิมเติมจากที่ไดประมาณการไว 
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4) ความเสี่ยงจากผลขาดทุนในชวงแรกของการลงทุน 

เน่ืองจากในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ในชวงที่โครงการอยูระหวางการกอสราง บริษัทจะ
ไมสามารถที่จะรับรูรายไดได จนกวาโครงการกอสรางเสร็จเริ่มเปดดําเนินการและมีการขายหรือใหเชาพ้ืนที่ได
แลว ซึ่งเปนลักษณะปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป ซึ่งมักมีผลขาดทุนในชวงแรก โดยโครงการ
สามยานจะมีระยะเวลาออกแบบและกอสรางโครงการรวมท้ังสิ้นประมาณ 4 ป โดยคาดวาจะเริ่มมีรายไดจากการ
ขายและใหเชาพ้ืนที่ต้ังแตป 2562 เปนตนไป ซึ่งในชวง 1-2 ปแรก อาจจะยังรับรูรายไดไมมากนักหรืออาจมีอัตรา
การเชาพ้ืนที่ไมสูงมากนัก ในขณะที่มีคาใชจายชวงแรกของการเปดดําเนินโครงการคอนขางสูง เชน คาโฆษณา
ประชาสัมพันธโครงการ รวมท้ังตองมีการตัดจําหนายคาเสื่อมราคาอาคารในแตละปเริ่มต้ังแตเปดดําเนินการ เปน
ตน ทําใหในชวงแรกของโครงการอาจจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ GOLD 
ที่ตองรวมผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของโครงการดังกลาวเขามาในงบการเงินรวมของ GOLD และจะสงผลกระทบ
ตองบการเงินรวมของบริษัทดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ผลกระทบดังกลาวอาจลดลงได เน่ืองจากบริษัทและบริษัท
ยอยยังมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการอื่นๆ ที่มีการทยอยกอสรางและเริ่มรับรูรายไดอยางตอเน่ือง 
ซึ่งจะชวยบรรเทาผลกระทบจากผลขาดทุนของโครงการสามยานที่อาจเกิดขึ้นในชวงเริ่มตนที่อยูระหวางการ
กอสรางโครงการได 

(3) ขอดีของการไมทํารายการ 

1) ไมมีภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น จากการกูยืมเงินจํานวนมากเพ่ือใชลงทุนในโครงการ 

2) ไมมีความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการ และความเสี่ยงจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในชวงแรกของการ
ดําเนินโครงการ 

(4) ขอดอยของการไมทํารายการ 

1) เสียโอกาสในการเปนเจาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญครบวงจร บนที่ดินแปลงใหญ
และมีศักยภาพสูงในยานธุรกิจ การคา และการศึกษาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ดินที่หาไดยาก
ในปจจุบัน 

2) เสียโอกาสที่จะสรางรายไดและผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

3.2.3 เปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ความ
จําเปนท่ีตองทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเหตุผลท่ีบริษัทไมทํารายการกับบุคคลภายนอก 

การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD ในครั้งน้ี สืบเน่ืองจาก GOLD มี
นโยบายสรางการเติบโตของกิจการอยางตอเน่ือง และไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการสามยานแลว 
เห็นวาเปนประโยชนตอกิจการของ GOLD ในอันที่จะสรางรายไดและผลตอบแทนที่ดีใหแก GOLD และผูถือหุนไดอยาง
ตอเน่ืองในระยะยาว ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของ GOLD ดวย การลงทุนในโครงการสามยาน ซึ่งเปน
การไดสิทธิในการพัฒนาและใชประโยชนบนที่ดินของโครงการสามยานในคร้ังน้ี GOLD จะไมสามารถเปนคูสัญญา
โดยตรงกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได รวมท้ังไมสามารถทํารายการน้ีกับบุคคลภายนอกอื่นๆได นอกจากกระทํารวมกับ
กลุมผูไดรับสิทธิซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ GOLD และบริษัท เน่ืองจากกลุมผูไดรับสิทธิเปนผูไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียว
ในการพัฒนาที่ดินของโครงการสามยานไปแลวจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดสิทธิเปนผูลงทุน ออกแบบ กอสราง ใช
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ประโยชนบริหารจัดการโครงการสามยาน เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม อาคารพักอาศัย ศูนยการคา หองจัดงาน
อเนกประสงค สํานักงาน และพื้นที่จอดรถ รวมถึงสวนประกอบอื่นๆที่เก่ียวของ ตามท่ีไดมีการทําสัญญาใหสิทธิใช
ประโยชนโครงการพัฒนาพ้ืนที่หมอน 21-22 (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน) ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ ทิพยพัฒน 
(กลุมผูไดรับสิทธิ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  

การลงทุนในโครงการสามยาน สอดคลองกับเจตจํานงของกลุมผูไดรับสิทธิที่ตองการจัดโครงสรางบริษัทผูพัฒนา
โครงการใหมีความเหมาะสม โดยการจัดต้ังบริษัทรวมทุนขึ้นมาใหม เพ่ือเปนผูพัฒนาและบริหารโครงการ ตามขอกําหนด
และเง่ือนไขในสัญญาที่กลุมผูไดรับสิทธิไดลงนามไวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลวน้ัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
โครงการน้ีใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น ซึ่งกลุมผูไดรับสิทธิเองเห็นวา GOLD เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยช้ันนํา มี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยมาเปนเวลานานและประสบความสําเร็จมาอยางตอเน่ือง ซึ่งการรวมลงทุน
ระหวางกลุมผูไดรับสิทธิ และ GOLD ในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม จะสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาโครงการน้ีให
ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอ GOLD ในฐานะเปนผูรวมทุนของโครงการดวย โดยบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมจะ
เปนผูรับโอนสิทธิการใชประโยชนของโครงการสามยานจากกลุมผูไดรับสิทธิ ภายใตเง่ือนไขที่กลุมผูไดรับสิทธิมีสัดสวน
การถือครองหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหมไมนอยกวารอยละ 50 โดยจะดําเนินการไดภายหลังจากที่ไดรับความยินยอมจาก
คณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ทิพยพัฒนไดมีการทําหนังสือขออนุญาตเพ่ือปรับโครงสราง
บริษัทผูพัฒนาโครงการสามยานตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย)     

การเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD โดยการรวมลงทุนกับกลุมผูไดรับ
สิทธิในครั้งน้ี จึงไมสามารถเปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการทํารายการกับกลุมผูไดรับสิทธิซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
กับการทํารายการในลักษณะน้ีกับบุคคลภายนอกได เน่ืองจากเหตุผลที่มีความจําเปนตองทํารายการกับกลุมผูไดรับสิทธิ โดย
ไมสามารถทํารายการกับบุคคลภายนอกไดดังกลาวขางตน 

ทั้งน้ี การเขาทํารายการรวมทุนกับกลุมผูไดรับสิทธิ ดวยการถือหุนในบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม โดย GOLD จะเขา
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ในมูลคาลงทุนรวมประมาณ 1,960 ลาน
บาท โดยเปนการลงทุนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวของหุน (Par Value) ของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม 

นอกจากน้ี หากพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการ จากประมาณการทางการเงินของโครงการ โดย
มีระยะเวลาใชประโยชนของโครงการนับแตวันกอสรางอาคารแลวเสร็จและเปดดําเนินกิจการได เปนระยะเวลาประมาณ 
30 ป โครงการน้ีมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป สูงกวาตนทุนทาง
การเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่เทากับรอยละ 11.11 ตอป โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
11.38 ป ดังน้ัน การเขาทํารายการลงทุนในโครงการสามยานกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันมีความคุมคา เหมาะสม และให
ผลตอบแทนที่นาพอใจตอ GOLD บริษัท ผูถือหุนของ GOLD และผูถือหุนของบริษัท 

3.2.4 ความเพียงพอของแหลงเงินทุนท่ีใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย 

GOLD จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดจํานวน 1,960 ลาน
บาท มาเปนแหลงเงินทุนในการเขาลงทุนในโครงการสามยาน ทั้งน้ี คากอสรางโครงการสามยาน มูลคารวมประมาณ 7,650 
ลานบาท ซึ่งทยอยชําระภายใน 4 ป ตามระยะเวลากอสราง และคาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front Fee) จํานวน 394 ลาน
บาท ซึ่งผูไดรับสิทธิไดชําระแลวภายหลังการลงนามในสัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการสามยาน และบริษัทที่จะจัดต้ัง
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ขึ้นใหมตองจายชําระคืนใหผูไดรับสิทธิ โดยเงินลงทุนคากอสราง และคาตอบแทนการทําสัญญาจะมาจากเงินลงทุนของผู
ถือหุนของบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นใหม และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในสัดสวนประมาณรอยละ 50 : 50 สําหรับคาตอบแทน
รายป ตลอดอายุสัญญา 30 ป รวม 4,980 ลานบาท ซึ่งกลุมผูไดรับสิทธิตองชําระแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงคาสวน
แบงรายได กรณีรายไดรวมของโครงการสามยานทุกๆ 5 ป สูงกวารายไดที่ประมาณการไวในสัญญา จะมาจากกระแสเงิน
สดที่ไดรับจากการดําเนินโครงการสามยาน ภายหลังการเปดใหบริการโครงการ 

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD ไมอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยใหแก FPHT แลว FPHT ไมประสงคจะลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD  และ GOLD จะไมเขารวมลงทุน
ในโครงการสามยาน เน่ืองจาก GOLD จะมีเงินทุนไมเพียงพอในการดําเนินการ 

3.3 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ  

3.3.1 ความเปนธรรมของราคาในการเขาทํารายการ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการสามยานจากการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Internal Rate of Return) จากประมาณการกระแสเงินสดของโครงการดังกลาว ในระยะเวลาประมาณ 34 ป ซึ่งสอดคลอง
กับระยะเวลาของสัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ หมอน 21-22 (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน) (“สัญญาฯ”) 
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับทิพยพัฒน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาในการออกแบบและกอสรางโครงการใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับ (วันที่ 10 มิถุนายน 2558) และมีกําหนดระยะเวลาการใชประโยชนที่ดินตาม
สัญญาฯ 30 ป นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาออกแบบและกอสรางโครงการ หรือนับแตวันที่สรางอาคารโครงการแลว
เสร็จและเปดดําเนินการไดกอนถึงกําหนดดังกลาว โดยตามแผนงานของ GOLD โครงการจะใชเวลาในการออกแบบและ
กอสราง 4 ป และเริ่มมีรายไดต้ังแตป 2562 เปนตนไป  

ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการสามยาน GOLD เปนผูจัดทําขึ้นตามแผนงานพัฒนาโครงการที่วางแผน
ใหอาคารมีการใชประโยชนแบบผสมผสาน (Mixed - Use) เพ่ือใชประกอบกิจการเซอรวิส เรสซิเดนส อาคารพักอาศัย 
ศูนยการคา หองจัดงานอเนกประสงค สํานักงาน และพ้ืนที่จอดรถ โดยสมมติฐานประมาณการสวนอาคารสํานักงานใหเชา 
และเซอรวิส เรสซิเดนส อางอิงประสบการณการบริหารโครงการสาทร สแควร โครงการ FYI CENTER - For Your 
Inspiration Workplace ซึ่งต้ังอยูบริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 และอางอิงรายงานของผูประเมินคาทรัพยสินที่
สํารวจขอมูลตลาดของพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชา เชน บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีบี ริ
ชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และรายงานขอมูลตลาดของพ้ืนที่ศูนยการคาของบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ  

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไดสอบทานประมาณการทางการเงินดังกลาว โดยการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่
ของ GOLD ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของในปจจุบัน ทั้งน้ี สมมติฐานดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของโครงการ
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น มูลคาของโครงการท่ีประเมินไดจะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน  
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โครงการสามยานจะแบงพ้ืนที่ใหเชาออกเปน 5 สวนหลักไดแก ศูนยการคา หองจัดงานเอนกประสงค สํานักงาน 
เซอรวิส เรสซิเดนส อาคารพักอาศัย พรอมพ้ืนที่จอดรถและพ้ืนที่อํานวยความสะดวก รวมทั้งมีทางเช่ือมระหวางอาคาร
โครงการกับทางเขา-ออกของสถานีรถไฟฟาใตดิน (MRT) สถานีสามยาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

พ้ืนท่ีในอาคาร พ้ืนท่ีใชสอย (ตร.ม.) 
(Gross Floor Area) 

พ้ืนท่ีใหเชา (ตร.ม.) 
(Net Floor Area) 

สัดสวนพ้ืนท่ีใหเชาตอพ้ืนท่ีใชสอย 
(Efficiency) 

ศูนยการคา 56,677 31,069 54.82% 

หองจัดงานอเนกประสงค 11,501 5,960 51.82% 

สํานักงาน 64,665 48,352 74.77% 

เซอรวิส เรสซิเดนส 5,435 3,570 65.69% 

อาคารพักอาศัย 32,656 22,152 67.83% 

พ้ืนที่จอดรถ และพื้นที่
อํานวยความสะดวก 

51,219 - - 

รวม 222,153 111,103 50.01% 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการของพ้ืนที่สวนตางๆ มีดังน้ี 

1. รายไดคาเชา 

1.1 รายไดคาเชาพ้ืนที่ศูนยการคา 

ประมาณการรายไดคาเชาพ้ืนที่ศูนยการคาในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอตารางเมตร ดังน้ี 

 พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 31,069 ตารางเมตร เริ่มมีรายไดคาเชาพ้ืนที่ศูนยการคาต้ังแตป 2562 

 อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy rate) ในปแรกที่เปดดําเนินการ (ป 2562) เทากับรอยละ 75 และเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 90 และรอยละ 98 ในปที่ 2 และ 3 (ป 2563 - 2564) ตามลําดับ หลังจากน้ันในปที่ 4 (ป 2565) เปนตน
ไป อัตราการเชาพ้ืนที่จะคงที่ที่อัตรารอยละ 98 อัตราการเชาพ้ืนที่ในปแรกอางอิงแผนงาน แผนการตลาด โดย 
GOLD คาดวาจะมีการทําสัญญาเชาพ้ืนที่กับผูเชาหลัก (Main Anchor Tenant) กอนอาคารสรางเสร็จ (Pre-
Rent) และคาดวาอัตราการเชาจะคอยๆ เพ่ิมขึ้นไดจากรูปแบบของอาคารท่ีมีการใชประโยชนแบบผสมผสาน 
(Mixed - Use) จะมีผูใชบริการหลากหลายกลุม และมี Traffic ดึงดูดผูประกอบการใหสนใจเชาพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับอาคารต้ังอยูบนทําเลที่ต้ังที่ดี ติดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เช่ือมตอรถไฟฟาใตดิน MRT สถานี
สามยาน ใกลยานธุรกิจบริเวณถนนสาทร ถนนพระราม 4 มีแหลงอาคารชุดพักอาศัยอยูโดยรอบ ซึ่งจะเปน
ปจจัยที่จะกระตุนใหมีอัตราการเชาพ้ืนที่ไดเพ่ิมขึ้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การกําหนด
อัตราการเชาพ้ืนที่แบบคอยๆ ปรับขึ้นขางตนมีความเปนไปได โดยอัตราการเชาพ้ืนที่จะคอยๆปรับขึ้นให
สะทอนระยะเวลาการจัดหาผูเชา นอกจากน้ี หากพิจารณาปจจัยดานทําเลที่ต้ังอาคาร ที่ต้ังอยูในเขตศูนยกลาง
ธุรกิจ (Central Business District - CBD) การคมนาคมสะดวกใกลสถานีรถไฟฟา และรูปแบบอาคารที่มีการ
ใชประโยชนแบบผสมผสาน กลุมลูกคาหลากหลาย ซึ่งลวนสนับสนุนใหมีความเปนไปเปนไดที่จะมีอัตรา
การเชาพ้ืนที่ตามที่ประมาณการไวได  
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 คาเชาเริ่มตนในป 2562 เทากับ 2,000 บาทตอตารางเมตร ปรับคาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 5 ตอป คาเชา
เริ่มตนดังกลาวเปนไปตามแผนงานของผูบริหาร และสอดคลองกับรายงานภาวะตลาดพ้ืนที่คาปลีกในเขต
กรุงเทพมหานคร งวดไตรมาสท่ี 2 ป 2558 โดยบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่มีอัตราคาเชาเฉล่ียประมาณ 1,200 - 2,500 บาทตอตารางเมตร  

 รายไดอื่นของพ้ืนที่ศูนยการคา เชน คาที่จอดรถ คาเชาพ้ืนที่เกินเวลา คาแอรลวงเวลา เปนตน ประมาณการ
เทากับรอยละ 10 ของรายไดคาเชาของพ้ืนที่ดังกลาว อางอิงตามแผนงานของผูบริหารจากการใหบริการพ้ืนที่
รานคาในสวนอาคารสํานักงานที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน 

1.2 รายไดคาเชาพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงค (Exhibition Hall) 

ประมาณการรายไดคาเชาพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงคในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอตาราง
เมตร ดังน้ี  

 พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 5,960 ตารางเมตร เริ่มมีรายไดคาเชาพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงคต้ังแตป 
2562 

 อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy rate) เทากับรอยละ 60 ในปแรกถึงปที่ 4 (ป 2562-2565)  และเพ่ิมขึ้นเปนรอย
ละ 65 ในปที่ 5 (ป 2566) เปนตนไป ซึ่งประมาณการโดยผูบริหารของ GOLD ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นวา อัตราการเชาพ้ืนที่ดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดที่ GOLD จะสามารถ
ดําเนินการตามแผนการตลาดดังกลาวได เน่ืองจากทําเลที่ต้ังของพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงคดังกลาวที่
ต้ังอยูในทําเลที่ดี การคมนาคมสะดวก อยูใกลสถานศึกษา และพื้นที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตางๆ  

 คาเชาเริ่มตนในป 2562 เทากับ 170 บาทตอตารางเมตรตอวัน ซึ่งประมาณการโดยผูบริหารของ GOLD และ
หลังจากน้ันประมาณการการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเทากับรอยละ 4 ตอป 

  รายไดอื่นของพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงค เชน คาที่จอดรถ คาเชาพ้ืนที่เกินเวลา คาแอรลวงเวลา เปนตน 
ประมาณการท่ีรอยละ 5 ของรายไดคาเชาพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งประมาณการโดยผูบริหารของ GOLD  

1.3 รายไดคาเชาพ้ืนที่สํานักงาน 

ประมาณการรายไดคาเชาพ้ืนที่สํานักงานในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอตารางเมตร ดังน้ี  

 พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 48,352 ตารางเมตร เริ่มมีรายไดคาเชาพ้ืนที่สํานักงานต้ังแตป 2562 

 อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy rate) เทากับรอยละ 65 ในป 2562 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 85 รอยละ 95 และ
รอยละ 98 ในป 2563 - 2565 ตามลําดับ หลังจากน้ันในป 2566 เปนตนไป อัตราการเชาพ้ืนที่จะคงท่ีที่อัตรา
รอยละ 98 การปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราการเชาพ้ืนที่เปนไปตามการคาดการณของผูบริหารท่ีคาดวาจะมีอุปสงค
การเชาเพ่ิมขึ้นจากทําเลที่ต้ังของอาคารท่ีเดินทางสะดวก อยูกลางใจเมือง รวมท้ังสอดคลองกับการคาดการณ
สถานการณตลาดอาคารสํานักงานของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ที่เห็นวา
พ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชายังสามารถขยายตัวไดดีจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คาดวาจะมี
ความตองการพ้ืนที่อาคารสํานักงานจากบริษัทตางชาติใหความสนใจต้ังสํานักงานในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา อัตราการเชาพ้ืนที่สํานักงานดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความ
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เปนไปไดที่ GOLD จะสามารถดําเนินการตามแผนการตลาดดังกลาวได เน่ืองจากโครงการต้ังอยูในทําเลที่ดี
อยูในยานธุรกิจและการคาที่สําคัญ มีการคมนาคมท่ีสะดวกใกลสถานีรถไฟฟา และจุดขึ้นลงทางดวน 

 คาเชาเริ่มตนในป 2562 เทากับ 950 บาทตอตารางเมตร และหลังจากน้ันประมาณการการเพ่ิมขึ้นของอัตราคา
เชาเทากับรอยละ 4 ตอป ซึ่งสอดคลองกับการปรับขึ้นของอัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่ GOLD 
บริหารงานอยู การกําหนดคาเชาขางตนอางอิงตามแผนงานของผูบริหารท่ีอางอิงอัตราคาเชาอาคารสํานักงาน
ที่บริหารงานอยู ซึ่งมีราคาเฉล่ียเทากับ 850 บาทตอตารางเมตร ซึ่งหากพิจารณาอัตราคาเชาในอีก 4 ปขางหนา 
ที่อัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป จะไดราคาคาเชาเทากับ 957 บาทตอตารางเมรตร และหากพิจารณารายงาน
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ที่สํารวจคาเชาเฉล่ีย
อาคารสํานักงานยานศูนยกลางธุรกิจ ณ ไตรมาสที่ 2 ของป 2558 เทากับ 905 บาทตอตารางเมตร และไดปรับ
คาเชาในอัตรารอยละ 3 ตอป จนโครงการเปดใหบริการในป 2562 จะไดคาเชาตลาดประมาณ 1,019 บาทตอ
ตารางเมตร ดังน้ันคาเชาเริ่มตนที่กําหนดดังกลาวยังตํ่ากวาราคาตลาดในอนาคตจากการสํารวจของผูประเมิน 
ซึ่งไดคํานึงตามหลักความระมัดระวังแลว นอกจากน้ี บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ยัง
เห็นวาแนวโนมตลาดอาคารสํานักงานใหเชายังคงดีอยางตอเน่ือง เน่ืองจากอุปทานในตลาดในอนาคตอันใกล
ที่ยังมีอยูไมมากนัก ในขณะที่อุปสงคในตลาดยังดีขึ้นตอเน่ือง โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรดเอที่ต้ังในยาน
ธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี)  และอาคารสํานักงานเกรดเอที่อยูใกลกับระบบขนสงมวลชน 

 รายไดอื่นของพ้ืนที่สํานักงาน เชน คาที่จอดรถ คาแอรลวงเวลา เปนตนประมาณการที่รอยละ 15 ของรายได
คาเชา อางอิงตามแผนงานของผูบริหารจากประสบการณการบริหารพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชา 

1.4 รายไดคาเชาพ้ืนที่เซอรวิส เรสซิเดนส 

ประมาณการรายไดคาเชาหองพักในสวนเซอรวิส เรสซิเดนสในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอ
ตารางเมตร ดังน้ี  

 พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 3,570 ตารางเมตร คิดเปนหองพักจํานวน 105 หอง เริ่มมีรายไดคาเชาพ้ืนที่
เซอรวิส เรสซิเดนสต้ังแตป 2562 

 อัตราการเขาพักเทากับรอยละ 50 รอยละ 65 และรอยละ 75 ในป 2562 - 2564 ตามลําดับ หลังจากน้ันต้ังแต 
2565 เปนตนไป อัตราการเขาพักคงที่ที่อัตรารอยละ 75 อางอิงตามแผนงานของผูบริหาร พ้ืนที่สวนน้ีจะ
รองรับการเขาใชบริการของผูใชพ้ืนที่สวนตางๆ ของอาคาร เชน การสัมมนา การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 
รวมถึงใหบริการแกลูกคาภายนอกที่มาใชบริการดวย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา อัตราการ
เชาพ้ืนที่เซอรวิส เรสซิเดนสดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดที่ GOLD จะสามารถดําเนินการ
ตามแผนการตลาดดังกลาวได เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังของพื้นที่เซอรวิส เรสซิเดนสดังกลาวที่ต้ังอยูในทําเลท่ีดี  
การคมนาคมสะดวก อยูใกลสถานศึกษา เหมาะกับนักศึกษา คณาจารย นักวิชาการตางๆ  

 คาเชาเริ่มตนในป 2562 เทากับ 2,500 บาทตอหองตอคืน และหลังจากน้ันประมาณการการเพ่ิมขึ้นของอัตรา
คาเชาเทากับรอยละ 5 ตอป อางอิงตามแผนงานของผูบริหาร และสอดคลองกับการกําหนดราคาคาเชาของ
พ้ืนที่เซอรวิส เรสซิเดนสของโครงการ FYI ที่ GOLD จะเปดใหบริการในป 2560 

 รายไดคาอาหารและเคร่ืองด่ืม ประมาณการท่ีรอยละ 10 ของรายไดคาเชา อางอิงตามแผนงานของผูบริหาร  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 99 - 

 รายไดอื่นของพ้ืนที่เซอรวิส เรสซิเดนส เชน คาที่จอดรถ เปนตน ประมาณการท่ีรอยละ 10 ของรายไดคาเชา 
อางอิงตามแผนงานของผูบริหาร  

2. รายไดจากการขายสิทธิการเชาพ้ืนท่ีหองชุดในอาคารพักอาศัย 

 ประมาณการรายไดจากการขายสิทธิการเชาพ้ืนที่หองชุดในอาคารพักอาศัยจากพ้ืนที่ขายทั้งหมดประมาณ 
22,152 ตารางเมตร คาดวาจะมีกระแสเงินสดรับจากการขายในป 2562 - 2563 โดยประมาณการพ้ืนที่ขาย
เทาๆกันในปแรกและปที่สอง  

 ประมาณการราคาขาย 100,000 บาทตอตารางเมตรในปแรก และปรับขึ้นเปน 105,000 บาทตอตารางเมตรใน
ปที่สอง อางอิงจากราคาขายของอาคารชุดบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของโครงการในบริเวณใกลเคียงที่มีราคาขาย
ประมาณ 100,000 - 220,000 บาทตอตารางเมตรโดยสวนใหญ หรือมีราคาขายประมาณ 150,000 บาทตอ
ตารางเมตร การประมาณราคาขายจึงปรับลดจากราคาตลาดดังกลาวลงเทากับ 100,000 บาทตอตารางเมตรใน
ปแรก หรือลดลงรอยละ 33 ตามสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเห็นวาความเหมาะสม
สอดคลองกับขอมูลของศูนยอสังหาริมทรัพยไทยที่เห็นวาหองชุดสิทธิสิทธิการเชา จะมีราคาขายจะถูกกวา

หองชุดที่มีกรรมสิทธิ์ในยานเดียวกันประมาณรอยละ 20 -309 เพ่ือสะทอนลักษณะของสิทธิในหองชุดของ
โครงการท่ีเปนสิทธิการเชาระยะยาว (30 ป) เน่ืองจากโครงการสามยานต้ังอยูบนที่ดินสิทธิการเชา ซึ่งจะมี
ราคาขายถูกกวาราคาขายของโครงการที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ 

3. ตนทุนคากอสรางโครงการ 

  
ศูนยการคา หองจัดงาน

อเนกประสงค 
สํานักงาน เซอรวิส 

เรสซิเดนส 
อาคารพักอาศัย ที่จอดรถและ

พ้ืนท่ีสวนกลาง 

คากอสราง 
(บาท/ตร.ม.) 

36,000 41,000 35,000 35,000 28,000 22,000 

พ้ืนที่กอสรางโครงการรวมประมาณ 222,153 ตารางเมตร มีตนทุนคากอสรางประมาณ 22,000 - 41,000 บาทตอตาราง
เมตร  และมีตนทุนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการกอสราง (Soft Cost) ไดแก คาใบอนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของ คาที่ปรึกษา
โครงการ คาบริหารงานกอสราง คาใชจายเผ่ือเหลือเผ่ือขาด (Contingency) ประมาณรอยละ 7 ของตนทุนคากอสราง 
อางอิงจากประสบการณการกอสรางของ GOLD และตนทุนการดําเนินโครงการในอดีตของ GOLD  

4. อัตรากําไรจากการดําเนินงานของโครงการ (Gross Operating Profit) 

ประมาณอัตรากําไรจากการดําเนินงานของโครงการในสวนของพ้ืนที่เชาอางอิงตามแผนงานของผูบริหารของ GOLD 
ซึ่งประมาณการตามประสบการณการบริหารโครงการ รายละเอียดมีดังน้ี  

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 
เปนตนไป 

ศูนยการคา 42% 45% 46% 55% 60% 
                                                           
9 http://www.reic.or.th/News/News_Detail.aspx?newsid=49896 
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 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 
เปนตนไป 

หองจัดงานอเนกประสงค 30% 34% 38% 38% 38% 
สํานักงาน 55% 60% 65% 70% 80% 
เซอรวิส เรสซิเดนส 32% 38% 42% 44% 46% 

 พ้ืนที่สวนศูนยการคา มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานประมาณรอยละ 42 ในป 2562 รอยละ 45 ในป 2563 
รอยละ 46 ในป 2564 รอยละ 55 ในป 2565 และรอยละ 60 ต้ังแตป 2566 เปนตนไป  

 พ้ืนที่สวนหองจัดงานอเนกประสงค มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานประมาณรอยละ 30 ในป 2562 รอยละ 34 
ในป 2563 และรอยละ 38 ต้ังแตป 2564 เปนตนไป  

 พ้ืนที่สวนสํานักงาน มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานประมาณรอยละ 55 ในป 2562 รอยละ 60 ในป 2563 รอย
ละ 65 ในป 2564 รอยละ 70 ในป 2565 และรอยละ 80 ต้ังแตป 2566 เปนตนไป 

 พ้ืนที่สวนเซอรวิส เรสซิเดนส มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานประมาณรอยละ 32 ในป 2562 รอยละ 38 ในป 
2563 รอยละ 42 ในป 2564 รอยละ 44 ในป 2565 และรอยละ 46 ต้ังแตป 2566 เปนตนไป 

ประมาณการอัตรากําไรจากการดําเนินงานของแตละพ้ืนที่เชาจะคอยๆ ปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผูบริหารของ  GOLD เห็น
วาในระยะแรกๆ ผู เชาพ้ืนที่จะทยอยเขาใชพ้ืนที่ แตอาคารมีคาใชจายที่ เ ก่ียวของกับการบริหารพ้ืนที่ เชน คา
สาธารณูปโภคสวนกลาง แตเมื่อผูเชาเขาใชพ้ืนที่ทั้งหมดแลว คาใชจายสวนน้ีจะคอยๆ ลดลง ทําใหโครงการมีอัตรา
กําไรจากการดําเนินงานดีขึ้น   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา อัตรากําไรจากการดําเนินงานของโครงการในสวนของพ้ืนที่เชาที่อางอิงตาม
แผนงานของผูบริหารของ GOLD มีความเหมาะสม กลาวคอื การใหเชาพ้ืนที่ที่ GOLD ยังไมมีประสบการณบริหารงาน 
ไดแก พ้ืนที่ศูนยการคาและหองจัดงานอเนกประสงค อัตรากําไรจากการดําเนินงานอางอิงตามแผนงานที่ไดนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย สําหรับการใหเชาพ้ืนที่สํานักงานและเซอรวิส เรสซิเดนส ซึ่ง GOLD มีประสบการณบริหารโครงการ
ประเภทน้ี อัตรากําไรจากการดําเนินงานจะอางอิงโครงการที่ GOLD บริหารงานอยู  

5. คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารจะกําหนดเปนอัตรารอยละของรายไดคาเชา หรือรายไดรวม แลวแตกรณี ยกเวนคาเชาที่ดินซึ่ง
เปนไปตามสัญญาฯ ซึ่งเปนไปตามการประมาณการคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โดยท่ัวไป ซึ่งประมาณการโดยผูบริหารของ GOLD โดยแตละพ้ืนที่การใหบริการประกอบดวยคาใชจายที่สําคัญ ไดแก 
คาเชาที่ดิน คาใชจายบํารุงรักษาทั่วไป คาประกันภัย คาภาษีโรงเรือน  

 คาเชาที่ดิน ตามสัญญาฯ ประกอบดวย คาตอบแทนการทําสัญญา (Up Front) จํานวน 394 ลานบาท และ
คาตอบแทนรายปจํานวนรวม 4,980 ลานบาท ชําระรวม 30 งวดใหแกมหาวิทยาลัย 

 คาใชจายบํารุงรักษาทั่วไป อัตรารอยละ 4 ของรายไดคาเชาและบริการสวนพ้ืนที่ศูนยการคา สํานักงาน และ
เซอรวิส เรสซิเดนส และอัตรารอยละ 1.50 ของรายไดคาเชาและบริการของพ้ืนที่หองจัดงานอเนกประสงค  

 คาประกันภัย อัตรารอยละ 0.40 ของรายไดรวม 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 101 - 

 คาภาษีโรงเรือนอัตรารอยละ 12.50 ของรายไดคาเชา ประกอบดวย คาภาษีโรงเรือนสวนรายไดคาเชา และ
ภาษีโรงเรือนของคาเชาที่ดินซึ่ง GOLD เปนผูรับผิดชอบตามสัญญาเชาที่ดิน   

 คาบริหารจัดการ (Management Fee) สําหรับพ้ืนที่สวนเซอรวิส เรสซิเดนส โดย GOLD จะวาจางเชน (Chain) 
โรงแรมในตางประเทศมาบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยกําหนดอัตราคาบริหารพ้ืนฐาน (Base Management Fee) 
รอยละ 1 ของรายไดรวม และคาตอบแทนสวนเพ่ิม (Incentive) อัตรารอยละ 6.5 ของกําไรข้ันตนจากการ
ดําเนินงาน (Gross Operating Profit) อัตราดังกลาวอางอิงอัตราคาบริหารจัดการสวนเซอรวิส เรสซิเดนสของ
โครงการ FYI ซึ่ง GOLD ดําเนินการอยู 

6. ดอกเบี้ยจาย 

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการเทากับรอยละ 5.00 ตอป โดยประเมินจาก
อัตราดอกเบี้ยที่คาดวา GOLD จะไดรับจากสถาบันการเงินที่เทากับอัตราเงินกูยืมระยะยาวเฉล่ียที่ GOLD ไดรับจาก
สถาบันการเงินในปจจุบัน 

7. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนภาษี 

8. คาใชจายลงทุน 

ประมาณการคาใชจายลงทุน ซึ่งเปนคาใชจายในการบูรณะพัฒนา (Renovation) อาคารโครงการ เพ่ือใหอาคารอยูใน
สภาพใชงานไดดี ซึ่งตามสัญญาฯ กําหนดใหทุกๆ 10 ป นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาออกแบบและกอสราง
โครงการ จะใชเงินลงทุนในการบูรณะพัฒนาเปนจํานวน 100 ลานบาท 150 ลานบาท และ 250 ลานบาท ตามลําดับ  

9. Terminal Value 

ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดประมาณมูลคาคงเหลือ ณ ปสุดทาย เน่ืองจากเปนระยะเวลาท่ีสัญญาใหสิทธิใชประโยชน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ หมอน 21-22 (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามยาน) สิ้นสุดลง ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสิทธิเขา
ครอบครองอาคาร สวนควบตางๆ ของทรัพยสิน อุปกรณและระบบตางๆ ของทรัพยสินของโครงการได โดยคูสัญญา
เปนผูใชสิทธิประโยชนของโครงการในชวงระยะเวลาตามสัญญาเทาน้ัน   

10. อัตราคิดลด  

ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เปน
อัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ ซึ่งคํานวณไดเทากับรอยละ 11.11 

โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังน้ี 

WACC = Ke(E/V) + Kd (1-t)(D/V) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน เทากับรอยละ 18.22 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของโครงการ เทากับรอยละ 5.00 โดยอางอิงอัตราดอกเบี้ย 
   เงินกูยืมระยะยาวเฉล่ียที่ GOLD ไดรับจากสถาบันการเงินในปจจุบัน  

t    = ภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเทากับรอยละ 20 
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V  = D + E 

E/V  = สัดสวนเงินทุนของสวนของผู ถือหุน  รอยละ  50 อ างอิ งการคาดการณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนโครงการจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1  : 1 

D/V  = สั ด ส ว น ก า ร กู ยื ม จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น  ร อ ย ล ะ  5 0  อ า ง อิ ง ก า ร ค า ด ก า ร ณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนโครงการจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1 : 1   

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) : 

โดยที่  Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซื้อ (Bid Yield) ของ             
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 35 ป ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคาเทากับ
รอยละ 3.74 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) โดยการอางอิงพันธบัตรที่มีอายุ
คงเหลือยาว เพ่ือสะทอนผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนจากการลงทุน
ในสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงหากถือครองหลักทรัพยตลอดไป 

 Beta ( ) คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับราคาปด
ของหุน GOLD ยอนหลัง 3 ป ซึ่งเทากับ 1.406 (ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2558)   

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉล่ีย
ยอนหลังประมาณ 35 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลา
ตางๆ ไดดีกวาการใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ต้ังแตป 2524 - กันยายน 2558) ซึ่งเทากับรอยละ 14.04 

จากสมมติฐานในการคํานวณกระแสเงินสดของโครงการท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต โดยใชอัตราคิดลดเทากับ WACC 
ของโครงการที่คํานวณไดขางตนเทากับรอยละ 11.11 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการไดดังน้ี 

ตารางสรุปกระแสเงินสด มูลคาปจจุบันสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ      
สามยาน ในป 2558 - 2591 

จํานวนปของโครงการ   ชวงกอสราง 1 2 3 4 5 

(หนวย : ลานบาท) 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายไดรวม 2,425  2,819  1,885  1,991  2,104  
กําไรจากการดําเนินงาน 1,681  1,960  967  1,144  1,328  
หัก คาใชจายในการบริหาร (320) (358) (273) (293) (304) 
หัก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (266) (266) (266) (266) (266) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  1,095  1,336  428  585  758  
หัก ภาษีเงินได (189) (247) (73) (108) (146) 
บวก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 266  266  266  266  266  
หัก เงินลงทุนโครงการ / คาใชจายลงทุน (394) (748) (1,871) (2,295) (2,669) -  -  -  -  -  
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ (394) (748) (1,871) (2,295) (2,669) 1,172  1,355  621  744  878  
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จํานวนปของโครงการ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(หนวย : ลานบาท) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 
รายไดรวม 2,199  2,298  2,402  2,511  2,624  2,743  2,867  2,997  3,133  3,275  
กําไรจากการดําเนินงาน 1,387  1,450  1,515  1,583  1,654  1,728  1,805  1,887  1,971  2,060  
หัก คาใชจายในการบริหาร (313) (342) (352) (362) (393) (405) (416) (449) (462) (475) 
หัก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (266) (266) (266) (266) (266) (271) (271) (271) (271) (271) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 809  842  897  954  994  1,052  1,118  1,167  1,239  1,314  
หัก ภาษีเงินได (161) (173) (190) (205) (214) (226) (240) (251) (266) (282) 
บวก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 266  266  266  266  266  271  271  271  271  271  
หัก เงินลงทุนโครงการ / คาใชจายลงทุน -  -  -  -  (100) -  -  -  -  -  
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 913  934  973  1,015  947  1,097  1,149  1,187  1,244  1,303  

 
จํานวนปของโครงการ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

(หนวย : ลานบาท) 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 
รายไดรวม 3,424  3,579  3,742  3,912  4,090  4,276  4,470  4,674  4,887  5,110  
กําไรจากการดําเนินงาน 2,153  2,250  2,351  2,457  2,568  2,684  2,805  2,932  3,064  3,203  
หัก คาใชจายในการบริหาร (540) (555) (570) (606) (623) (641) (680) (699) (720) (761) 
หัก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (271) (271) (271) (271) (271) (286) (286) (286) (286) (286) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,342  1,424  1,510  1,580  1,674  1,757  1,839  1,947  2,059  2,156  
หัก ภาษีเงินได (289) (306) (324) (339) (359) (377) (395) (418) (442) (463) 
บวก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 271  271  271  271  271  286  286  286  286  286  
หัก เงินลงทุนโครงการ / คาใชจายลงทุน -  -  -  -  (150) -  -  -  -  -  
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 1,325  1,389  1,457  1,512  1,435  1,666  1,730  1,815  1,903  1,979  

 
จํานวนปของโครงการ 26 27 28 29 30 

(หนวย : ลานบาท) 2587 2588 2589 2590 2591 
รายไดรวม 5,343  5,587  5,842  6,109  6,388  
กําไรจากการดําเนินงาน 3,348  3,500  3,658  3,824  3,997  
หัก คาใชจายในการบริหาร (783) (807) (851) (877) (904) 
หัก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (286) (286) (286) (286) (286) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,279  2,407  2,521  2,661  2,808  
หัก ภาษีเงินได (489) (516) (540) (570) (601) 
บวก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 286  286  286  286  286  
หัก เงินลงทุนโครงการ / คาใชจายลงทุน -  -  -  -  (250) 
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 2,076  2,177  2,267  2,377  2,242  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ  341.73 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) 11.65% 

ระยะเวลาคืนทุน  11.38 ป     
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มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการมีคาเปนบวกเทากับ 341.73 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป ซึ่งสูงกวาตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่
รอยละ 11.11 และสูงกวาประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของโครงการสูงสุดที่คาดไวประมาณรอยละ 5.00 ดังน้ัน 
โครงการมีความคุมคาในการลงทุน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งน้ี โครงการมีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 11.38 ป 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไดวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
ทางการเงินที่มีผลตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ และอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ ดังน้ี 

1)  ปรับเพ่ิม / ลด ราคาคาเชาพ้ืนที่รอยละ 1 - 3  

 เพ่ิม / ลด คาเชา กรณีฐาน 

-3% -2% -1% +1% +2% +3% 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการ (ลานบาท) 

142.97 209.22 275.48 407.99 474.24 540.50 341.73 

อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Project 
IRR) 

11.34% 11.44% 11.55% 11.75% 11.85% 11.96% 11.65% 

ระยะเวลาคืนทุน (ป) 11.63 11.54 11.46 11.30 11.23 11.15 11.38 

2)  ปรับเพ่ิม / ลด อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy Rate) รอยละ 1 - 3 ในปที่ 1 - 2 (ป 2562 - 2563) ของการ
 ดําเนินโครงการ 

 เพ่ิม / ลด อัตราการเชา กรณีฐาน 

-3% -2% -1% +1% +2% +3% 
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการ (ลานบาท) 

322.87 329.15 335.44 348.02 354.31 360.60 341.73 

อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Project 
IRR) 

11.62% 11.63% 11.64% 11.66% 11.67% 11.68% 11.65% 

ระยะเวลาคืนทุน (ป) 11.42 11.40 11.39 11.37 11.36 11.35 11.38 

 จากการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการทางการเงิน โดย
เปล่ียนแปลงสมมติฐานทั้งสองกรณีขางตน จะไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเทากับ 142.97 - 540.50 
ลานบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 11.34 - 11.96 ตอป และมีระยะเวลาคืนทุน 11.15 - 11.63 ป 

3.3.2 ความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการ 

การเขาลงทุนในโครงการสามยานของ GOLD จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัท ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. และ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ตามลําดับ ใหเขาทํารายการดังกลาว รวมท้ังอนุมัติให GOLD ออกและเสนอขาย
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หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และรายการท่ี
เก่ียวของ อันประกอบดวย การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD และการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการ (Whitewash) ตลอดจนคณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยินยอมใหกลุมผูไดรับสิทธิสามารถ
โอนสิทธิการใชประโยชนโครงการสามยานใหแกบริษัทจัดต้ังใหม เพ่ือเปนผูรับโอนสิทธิจากกลุมผูไดรับสิทธิในการเปน
ผูพัฒนาและดําเนินโครงการสามยานใหแลวเสร็จ และเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาที่ตกลงไวกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขการเขาทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสม นอกจากน้ี 
เง่ือนไขการเขาถือหุนของ GOLD ในสัดสวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดต้ัง
ใหมเปนสัดสวนที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุในสัญญาใหสิทธิใชประโยชนโครงการท่ีกลุมผูไดรับสิทธิ
จะตองเปนผูถือหุนใหญในบริษัทที่จะเปนผูดําเนินการ อีกทั้ง การลงทุนในสัดสวนรอยละ 49 คิดเปนเงินประมาณ 1,960 
ลานบาทน้ัน เปนจํานวนที่ GOLD เห็นวา GOLD จะสามารถลงทุนไดโดยไมกระทบตอแผนงานในการพัฒนาโครงการที่อยู
อาศัยเพ่ือขายของ GOLD นอกจากน้ี กลุมผูไดรับสิทธิที่จะเปนผูถือหุนอีกฝายน้ัน มีความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ีเง่ือนไขการรวมทุนกับกลุมผูไดรับสิทธิเปนเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาตอรองระหวาง 
GOLD กับกลุมผูไดรับสิทธิ โดยไดคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขโดยรวมของการเขาทํารายการในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เปน
ธรรม และไมไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด 

3.4 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการการลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน เปนการเขาลงทุนในโครงการที่
มีศักยภาพ ตามนโยบายของ GOLD ที่มุงเนนการสรางการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเปนการขยายการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่ ต้ังอยูในทําเลที่ ต้ังที่มีศักยภาพในใจกลางของยานธุรกิจ การคา และยานการศึกษาที่สําคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการสามารถเช่ือมตอกับทางเขาออกของสถานีรถไฟฟาได ซึ่งถือเปนจุดเดนที่สําคัญของ
โครงการอสังหาริมทรัพยในยานใจกลางเมือง มีรูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed - Use) 
ในลักษณะของการใหบริการไดหลากหลาย ชวยดึงดูดกลุมลูกคาใหมาใชบริการจํานวนมาก และสรางความสม่ําเสมอของ
การใชบริการ ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดใหเพ่ิมขึ้นและตอเน่ืองในระยะยาวใหกับ GOLD และจะสงผลตอ
รายไดและผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัทในฐานะบริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญของ GOLD นอกจากนี้ การลงทุนใน
โครงการสามยานเปนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักท่ี GOLD และบริษัทมีประสบการณและความ
เช่ียวชาญในปจจุบัน และเปนไปตามวิสัยทัศนของ GOLD ที่จะเติบโตเปนผูประกอบการอสังหาริมทรัพยช้ันนํา ครอบคลุม
ทั้งในสวนของที่อยูอาศัยและอาคารในเชิงพาณิชยกรรมของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงในดานตางๆ เชน ความเส่ียงจากการไม
สามารถกอสรางโครงการไดทันตามกําหนดเวลา ความเสี่ยงจากตนทุนโครงการที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น (Cost Overrun) และ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ความเสี่ยงจากภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น ความเสี่ยงจากผลขาดทุนใน
ชวงแรกของการลงทุน ซึ่งเปนปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วไป เปนตน 

GOLD จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการมีคาเปนบวก
เทากับ 341.73 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป ซึ่งสูงกวาตนทุนทางการเงิน
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่รอยละ 11.11 และสูงกวาประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของโครงการ
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สูงสุดที่คาดไวประมาณรอยละ 5.00 ดังน้ัน โครงการมีความคุมคาในการลงทุน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งน้ี โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11.38 ป 

หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของเง่ือนไขในการทํารายการในครั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา 
เง่ือนไขตางๆของการเขาทํารายการของ GOLD ในครั้งน้ี เปนเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางGOLD กับกลุมผู
ไดรับสิทธิ โดยไดคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วาเง่ือนไขโดยรวมของการเขาทํารายการในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เปนธรรม และไมไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยาง
ใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยานซึ่งเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันมีความเหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผูถือหุนจะ
ไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาทําลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยานในคร้ัง
น้ี 
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สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การเขาทํารายการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัด  ไดแก FPHT ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
FCL และเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ GOLD  มีความเหมาะสมและเปนประโยชน ตอ GOLD และบริษัท โดย
จะทําให GOLD มีเงินทุนรองรับการพัฒนาโครงการตางๆ รวมท้ังการขยายธุรกิจในอนาคตได  ซึ่ง GOLD จะไดเงินรับ
เงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนมูลคารวม 4,971.33 ลานบาท เพ่ือไปใชในการขยายธุรกิจสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ GOLD ในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามยาน ที่จะชวยเพิ่มรายไดใหแก 
GOLD และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่อยูระหวางการดําเนินงานในปจจุบัน 
สงผลให GOLD และบริษัทมีฐานะการเงินและสภาพคลองที่มั่นคงขึ้น ประกอบกับ FPHT ซึ่งเปนผูไดรับจัดสรรหุนในครั้ง
น้ี เปนนักลงทุนที่มีความรูและเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและมีศักยภาพดานเงินทุน ซึ่งจะทําให GOLD ไดรับ
ประโยชนจากการเขาถือหุนและรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจของ FPHT เน่ืองจาก FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของ FPHT เปนผู
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซียที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนยการคา โรงแรม และ
โครงการท่ีมีการใชประโยชนแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ที่ GOLD มีแผนจะดําเนินการ นอกจากน้ี การระดมทุนโดยการ
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก FPHT ในครั้งน้ี จะสามารถทําไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถระดมทุนได
ครบถวนตามจํานวนที่ตองการไดดีกวาเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปหรือผูถือหุนเดิม 
อีกทั้งจะไมกระทบตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาที่ตองการใช
เงินทุนอยูแลว ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถมีสวนรวมในประโยชนที่ GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีใน
ฐานะที่บริษัทเปนผูถือหุนใหญและเปนบริษัทแมของ GOLD รวมทั้งมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น หากใน
อนาคต GOLD มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการดังกลาว นอกจากน้ี การเขามาเปน
ถือหุนใหญของ FPHT ใน GOLD จะไมเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริหารงานและการจัดการภายในกิจการของ 
GOLD อยางมีนัยสําคัญ และจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสัดสวนและจํานวนกรรมการของ GOLD โดย GOLD จะยังคง
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยในแนวราบและอาคารสูงเชิงพาณิชยตอไป 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงตอบริษัทในฐานะผูถือหุนเดิมของ GOLD 
โดยจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ใหลดลงจากเดิมที่
สัดสวนรอยละ 55.73 เหลือรอยละ 39.28 แตทั้งน้ีบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด และมีอํานาจในการควบคุม 
GOLD ตอไป รวมท้ังยังคงมีหนาที่จดัทํางบการเงินรวม โดยรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ GOLD ตอไป และ
มีผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) รอยละ 29.51 แตทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนตางๆ ที่ 
GOLD จะไดรับจากการเพ่ิมทุน และการนําเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการตางๆ อันจะนํามา
ซึ่งรายไดและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงคาดวาในอนาคตเมื่อการพัฒนาโครงการตางๆ แลวเสร็จ และสามารถสรางผล
กําไรท่ีเพ่ิมขึ้นใหแก GOLD ไดแลว จะทําใหผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรน้ีลดลงได นอกจากน้ี หากพิจารณา
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ีที่ 7.25 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธี
ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีและวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งมีราคาประเมินตามวิธีดังกลาวเทากับ 6.89 บาทตอ
หุน และ 7.18 บาทตอหุน ตามลําดับ และเปนราคาท่ีอยูในชวงของการคํานวณกรณีการวิเคราะห Sensitivity ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เทากับชวงราคา 6.83 - 7.54  บาทตอหุน 
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นอกจากน้ี เง่ือนไขตางๆ ในการเขาทํารายการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยไดคํานึงถึงความ
เหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ อีกทั้งเง่ือนไขตางๆ มีความเหมาะสม เปนธรรม และไมไดทําใหบริษัท และ 
GOLD เสียประโยชนแตอยางใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด ไดแก FPHT ซึ่งเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม 
บริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกบุคคลในวงจํากัดของ GOLD ในคร้ังน้ี 

การขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ GOLD โดยอาศัยมติท่ีประชุมถือหุนของบริษัท มี
วัตถุประสงคเพ่ือให FPHT หรือผูขอผอนผันที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในจํานวนไมเกิน 685,700,997 หุน ใน
ราคาเสนอขายหุนละ 7.25 บาท ซึ่งจะทําให FPHT ถือหุนใน GOLD ในสัดสวนไมเกินรอยละ 29.51 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) ซึ่งสัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ GOLD ขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยผูขอผอนผันจะยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ซึ่งการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อดังกลาว
เปนเง่ือนไขที่มีความเก่ียวเน่ืองมาจากการขอออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก FPHT  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ใหแกผูขอผอนผันมี
ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ GOLD และบริษัท เน่ืองจากจะทําให GOLD สามารถจัดหาแหลงเงินทุนจํานวนมาก
ไดในเวลาที่รวดเร็วเพ่ือเพ่ิมฐานเงินทุน โดยเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันในครั้งน้ี 
GOLD จะนําไปใชสําหรับเปนเงินลงทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของ GOLD ทั้ง
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูขอผอนผันซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนําระดับภูมิภาค
เอเซีย ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจรในเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และชุมชมที่สําคัญในหลายทวีปทั่วโลก โดย GOLD และ FCL ซึ่งเปนบริษัทแมของผูขอ
ผอนผันอาจประสานความรวมมือทางธุรกิจในดานตางๆระหวางกัน เชน ความรู เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ฐานลูกคา เครือขายทางธุรกิจ รวมถึงจะสงผูบริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณมาเขารวมประชุม หารือ
และแบงปนประสบการณกับ GOLD ในฐานะฝายจัดการของ GOLD ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการ
แขงขันของบริษัทในอนาคต โดยที่ผูขอผอนผันไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญภายใน 12 เดือนขางหนา GOLD จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเชนเดิมไดอยางตอเน่ือง แตจะมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรงขึ้น มีโอกาสที่ขยายธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสใหบริษัทใน
ฐานะผูถือหุนใหญของ GOLD ไดรับผลตอบแทนและสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน GOLD ที่ดีขึ้น หาก GOLD มีผลการ
ดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ี ทําใหบริษัทและผูถือหุนรายอื่นของ GOLD ไดรับผลกระทบจากสิทธิใน
การออกเสียง (Control Dilution) สวนแบงกําไร (Earning Dilution)ที่ลดลง นอกจากน้ี การท่ีผูขอผอนผันมีสัดสวนการถือ
หุนใน GOLD เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือมีสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GOLD 
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จะทําใหผูขอผอนผันสามารถถวงดุลการออกเสียงหรือคัดคานมติที่ประชุมผูถือหุน (Block Vote) ในเรื่องสําคัญๆซึ่งตองใช
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได 

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูขอผอนผันที่ 7.25 บาทตอหุน มีความเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวา
ราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีและวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่ง
มีราคาประเมินตามวิธีดังกลาวเทากับ 6.89 บาทตอหุน และ 7.18 บาทตอหุน ตามลําดับ และเปนราคาที่อยูในชวงของการ
คํานวณกรณีการวิเคราะห Sensitivity ตามวิธีมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เทากับชวงราคา 6.83 - 7.54  บาทตอหุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความ
ยุติธรรม ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการและควรลงมติอนุมัติผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ท้ังหมดของบริษัทในคร้ังน้ี 

การเขาลงทุนของ GOLD ในโครงการสามยาน เปนการเขาลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ตามนโยบายของ 
GOLD ที่มุงเนนการสรางการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเปนการขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูในทําเล
ที่ต้ังที่มีศักยภาพในใจกลางของยานธุรกิจ การคา และยานการศึกษาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการสามารถ
เช่ือมตอกับทางเขาออกของสถานีรถไฟฟาได ซึ่งถือเปนจุดเดนที่สําคัญของโครงการอสังหาริมทรัพยในยานใจกลางเมือง มี
รูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีการใชประโยชนผสมผสาน (Mixed - Use) ในลักษณะของการใหบริการไดหลากหลาย ชวย
ดึงดูดกลุมลูกคาใหมาใชบริการจํานวนมาก และสรางความสมํ่าเสมอของการใชบริการ ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการสราง
รายไดใหเพ่ิมขึ้นและตอเน่ืองในระยะยาวใหกับ GOLD และจะสงผลตอรายไดและผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทในฐานะ
บริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญของ GOLD นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการสามยานเปนการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD และบริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญในปจจุบัน และเปนไปตาม
วิสัยทัศนของ GOLD ที่จะเติบโตเปนผูประกอบการอสังหาริมทรัพยช้ันนํา ครอบคลุมทั้งในสวนของที่อยูอาศัยและอาคาร
ในเชิงพาณิชยกรรมของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงในดานตางๆ เชน ความเส่ียงจากการไม
สามารถกอสรางโครงการไดทันตามกําหนดเวลา ความเสี่ยงจากตนทุนโครงการท่ีอาจเพ่ิมสูงขึ้น (Cost Overrun) และ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ความเสี่ยงจากภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น ความเสี่ยงจากผลขาดทุนใน
ชวงแรกของการลงทุน ซึ่งเปนปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วไป เปนตน 

GOLD จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการมีคาเปนบวก
เทากับ 341.73 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Project IRR) เทากับรอยละ 11.65 ตอป ซึ่งสูงกวาตนทุนทางการเงิน
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการที่รอยละ 11.11 และสูงกวาประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของโครงการ
สูงสุดที่คาดไวประมาณรอยละ 5.00 ดังน้ัน โครงการมีความคุมคาในการลงทุน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งน้ี โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11.38 ป 

หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของเง่ือนไขในการทํารายการในครั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา 
เง่ือนไขตางๆของการเขาทํารายการของ GOLD ในครั้งน้ี เปนเง่ือนไขที่เกิดจากการเจรจาตอรองระหวาง GOLD กับกลุมผู
ไดรับสิทธิ โดยไดคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ GOLD เปนสําคัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วาเง่ือนไขโดยรวมของการเขาทํารายการในครั้งน้ีมีความเหมาะสม เปนธรรม และไมไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยาง
ใด 
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เอกสารแนบ 1 

ขอมูลโดยสรุปของ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

1. ประวัติความเปนมาท่ีสําคัญ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) กอต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 
ภายใตช่ือบริษัท ยูนิไทยออกไซด จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด ตอมาเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2531 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 จากน้ันไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2538 

ต้ังแต ป 2544 บริษัทไดขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยเริ่มตนดวยการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพแตประสบปญหาการเงินไมสามารถดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ จึงปรับกลยุทธการ
ทําธุรกิจดวยการจัดต้ังบริษัทยอย หรือรวมทุนกับบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณ เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุด บานเด่ียว และทาวนเฮาส ทั้งน้ี จากการเปล่ียนแปลงและการขยายการลงทุนสู
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง บริษัทไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยใหยายหมวดธุรกิจจากหมวดปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เปนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย(Property Development Sector) 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 

 ตอมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท เลิศรัฐ
การ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดน
เวนเจอร (“ทรัสต”) โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และอนุมัติใหบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
เขาทําธุรกรรมกับทรัสต โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนาย
ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร พรอมกันน้ีไดอนุมัติให GOLD เขาทํา
รายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของทรัสต พรอมกันน้ี ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติให GOLD เขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท กรุงเทพ
บานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) จํานวน 1,780.00 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมดของ KLAND ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,560.00 ลานบาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND 
ทําให KLAND มีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD  

 ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ยูนิ เวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด ผูจัดการกองทรัสต โดยบริษัทถือหุน
รอยละ 99.997 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ยูนิ เวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด ไดยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอรตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และอยูระหวางการพิจารณาแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 
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แผนภาพโครงสรางของกลุมบริษัท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 4,044.77 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 1,911.92   ลานบาท 

หมายเหตุ :  
  *  ถือหุนทางออมผาน บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด คิดเปนรอยละ 99.98 

**  ถือหุนทางออมผานบริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด คิดเปนรอยละ 15.80 

ที่มา: บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจอื่น 

บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จํากัด (UVC) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 2.5 ลานบาท 

ผลิตผงสงักะสีออกไซดและเคมีภัณฑอื่น 

บริษัท ไทย - ไลซาท จํากัด  (TL) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 140 ลานบาท 

บริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด (EV) 
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท / ทุนชําระแลว 27.50 ลานบาท 

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด (FS) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 5 ลานบาท 

บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EEI)  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 26 ลานบาท 

79% 

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด **(SSC) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 92 ลานบาท   16%

  30.59% 

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด **(SSB) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 10 ลานบาท 

  16% 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด (GUD) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 600 ลานบาท 

  100% 

100% 

100% 

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด(LRK) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 600 ลานบาท 

55.73% 

บริษัท ยูนิเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด (UVAM) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 22.31 ลานบาท 

บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จาํกัด *(GUL) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว 244.05 ลานบาท 

    99.98% 

พลังงาน 

100% 

99.99% 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GOLD) 
ทุนจดทะเบียน 7,780.59 ลานบาท/ทุนชําระแลว 16,380.19 ลานบาท 

บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด (UVRM) 
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท/ ทุนชําระแลว 10 ลานบาท 

99.99% 
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

กลุมบริษัท UV ไดปรับแผนธุรกิจระยะยาว ใหมีการลงทุนในกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัท
รวม และบริษัทยอยหลายบริษัท โดยแบงเปนสายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา 
สายธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด สายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการ
บริหารงานพัฒนาโครงการตางๆเพ่ือเสริมสรางรายไดที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งน้ี ในป 2557 บริษัทไดอนุมัติให บริษัท 
แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเขาซื้อหุน
ทั้งหมดของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) เพ่ือตอยอดการเจริญเติบโตและการขยายกิจการ
ของกลุมบริษัท UV ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพยซึ่งถือเปนธุรกิจหลัก 

สําหรับธุรกิจหลักของกลุมบริษัท มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

1.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 

 โครงการแนวสูง : คอนโดมิเนียมจํานวน 9 โครงการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงทุนพัฒนาโดย 
GUD ภายใตแบรนด คอนโด ยู, ยู ดีไลท และ ยู ดีไลท เรสซิเดนซ โดยมุงพัฒนาตัวเองใหเปนตนแบบ
ผูพัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม เนนการ “คิดทุกเม็ด” ใสใจทุกรายละเอียดในการออกแบบหองชุด บริหาร
พ้ืนที่ไดอยางคุมคาและลงตัวตอการอยูอาศัย เฟอรนิเจอรภายในหองทุกช้ินยังคงถูกออกแบบมาเฉพาะ
คอนโดมิเนียมของ GUD ดวยความ “ครบทุกมุม” ที่นอกจากสวยลงตัวแลวยัง “คุมทุกเมตร” ดวย Function ที่
จัดเตรียมไวใหตอบสนองชีวิตประจําวันของ Grand U Family มากที่สุด สรางไว คุณภาพเปนที่รูกัน บน
พ้ืนฐานงานกอสรางคุณภาพมาตรฐานท่ีไดพัฒนารวมมือกับ Contractor อยางไรรอยตอ ทําให GUD สามารถ
กอสรางคอนโดมิเนียมใหเสร็จไดอยางรวดเร็ว เปนผลใหตนทุนการกอสรางในสวนคาบริหารและคา
ดําเนินการที่สามารถทําใหราคาหองชุดไปถึงผูซื้อในราคาที่เหมาะสม 

 โครงการแนวราบ : บานเด่ียว ทาวเฮาส อาคารโฮมออฟฟศ ลงทุนและพัฒนาโดย GOLD และบริษัทยอยของ 
GOLD ภายใตหลากหลายแบรนด เพ่ือใหครอบคลุมทุกระดับราคา เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาแต
ละกลุมที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ แบรนด ระดับราคา โครงการปจจุบัน 
 

บานเดี่ยว 
 

15-30 ลานบาท  โกลเดน เลเจนด สาทร-กัลปพฤษ 
 

บานเดี่ยว 
 

 
7-10 ลานบาท  โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 

 

บานเดี่ยว/บานแฝด 
 

3.5-7 ลานบาท  โกลเดน วลิเลจ บางนา-กิ่งแกว 

    

บานเดี่ยว 
 

3.5 - 7 ลานบาท  โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 1 หนา 4 - 

ประเภทผลิตภัณฑ แบรนด ระดับราคา โครงการปจจุบัน 
    

ทาวนเฮาส 2 ชั้น 

 

2-3 ลานบาท 

 โกลเดน ทาวน ปนเกลา-จรัญสนิทวงศ 
 โกลเดน ทาวน เกษตร-ลาดปลาเคา 
 โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร-สถานีรถไฟฟาบางพล ู
 โกลเดน ทาวน วชัรพล-สุขาภิบาล 5 

 

บานเดี่ยว/บานแฝด/
ทาวนเฮาส 

 
2-5 ลานบาท  โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ-ติวานนท 

1.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา  

 ดําเนินการภายใต บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด (LRK ) 

LRK จัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอาคารสํานักงานใหเชา LRK เปนผูพัฒนา
โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่งเปนอาคารสํานักงานเกรด A บริเวณหัวมุมถนนเพลินจิต และเปน
อาคารสํานักงานใหเชาแหงแรกที่ไดรับการรับรอง LEED ระดับ Platinum จาก USGBC ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

โครงการ ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

เปนอาคารสํานักงานเกรดเอ บริหารโดย LRK ซึ่งกอสรางเสร็จในเดือนกันยายน 2554 ต้ังอยูในยานธุรกิจที่
สําคัญอยูบริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟาเพลินจิต มีพ้ืนที่
อาคารท้ังหมดประมาณ 56,044 ตร.ม. แบงเปนพ้ืนที่เชาสํานักงาน 25,019 ตร.ม. พ้ืนที่เชาพาณิชยกรรม 1,016 
ตร.ม. พ้ืนที่เชาหองประชุม Victor Club 871 ตร.ม. พ้ืนที่เชาเก็บของ 278 ตร.ม. พ้ืนที่จอดรถ (จอดรถได 529 
คัน) และพื้นที่สวนกลาง รวมประมาณ 28,860 ตร.ม. 

 ดําเนินการภายใต บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จากัด (GOLD) 

GOLD มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเชา และทําให GOLD สามารถรับรูรายไดเพ่ิมขึ้น 
อยางตอเน่ือง ปจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอรวิส อพารท
เมนท โรงแรม และอาคารสํานักงาน ดังน้ี 

โครงการสาทร สแควร 

เปนอาคารสํานักงานสูง 40 ช้ัน และช้ันใตดิน 5 ช้ัน มีพ้ืนที่เชากวา 73,000 ตร.ม. ต้ังอยูในยานธุรกิจที่สาคัญ 
ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอระหวางถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือม
จากสถานีรถไฟฟาชองนนทรี อาคารสาทร สแควร มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ รวมถึงมีพ้ืนที่เชา
ในแตละช้ันที่เปนพ้ืนที่เปดโลงไมมีเสาและมีฝาเพดานสูง ทําใหมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่สํานักงานได
หลายแบบ อีกทั้งยังเปนอาคารอนุรักษพลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC 
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โครงการ โกลเดนแลนด บิวดิ้ง 

โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง มีพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 11,000 ตร.ม. ตัวอาคารสูง 8 ช้ัน และใตดิน 1 
ช้ัน อาคารต้ังอยูใกลกับยานชอปปงใจกลางเมืองและโรงแรมท่ีสําคัญ เชน Central World เกษรพลาซา 
เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร ซีซั่น โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล 
นอกจากน้ี โกลเดนแลนด บิวด้ิง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีราชดําริและสถานีชิดลม
เพียงไมก่ีนาที โดยอาคารไดรับการออกแบบมาใหสามารถมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่เพ่ือตอบรับความ
ตองการของผูเชาอาคาร 

โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส 

เปนอาคารเซอรวิส อพารทเมนทที่ทันสมัยต้ังอยูใจกลางยานธุรกิจบนถนนสาทร ใกลกับสถานีรถไฟฟาชอง
นนทรี มีความสูง 35 ช้ัน มีหองเซอรวิส อพารทเมนทใหเชาจํานวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท 
กรุป จํากัด ที่เปนผูนําในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยช้ันนําจากประเทศสิงคโปร นอกจากน้ีพ้ืนที่
ของอาคารระหวางช้ัน 21 ถึง 35 เปนที่ต้ังของสกาย วิลลาส ซึ่งเปนที่อยูอาศัยใหเชาระยะยาวและออกแบบ
หรูหราโดยดีไซเนอรที่มีช่ือเสียง 

โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท 

เมยแฟร แมริออท ถูกออกแบบใหเปนเซอรวิส อพารทเมนทที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของกรุงเทพฯ โดยตัว
อาคารสูง 25 ช้ัน ปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรมได และ GOLD ไดขายสิทธิการเชาของ
อาคารดังกลาวใหแกกองทุนโกลดพร็อพเพอรต้ีฟนด (GOLD ถือหุนอยูประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคาร
ประกอบดวยหองพักจํานวน 164 หอง หองพักมีขนาดต้ังแต 1-3 หองนอน บริหารโครงการโดยแมริออท 
อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่งเปนบริษัทบริหารงานดานการโรงแรมช้ันนําของโลก โครงการต้ังอยูใจกลางซอยหลัง
สวน ไมไกลจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และใกลสวมลุมพินีซึ่งถือเปนบริเวณที่เปนสวนสาธารณะท่ีใหญที่สุด
ในยานธุรกิจของกรุงเทพฯ 

โครงการ พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 

โครงการ พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ ต้ังอยูที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนรีสอรทเพ่ือการ
พักผอนและอยูอาศัยทามกลางทิวทัศนเชิงเขาอันสวยงาม มีเน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร ประกอบดวย สนาม
กอลฟมาตรฐาน 18 หลุม รายลอมดวยเนินเขาสูง และนํ้าตกตามธรรมชาติ ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม บาน
เด่ียว โรงเรียนฝกหัดกอลฟ สปอรตคอมเพล็กซ สวนปา พรอมดวยอาคารสโมสรอันกวางใหญ รานคา 
หองสัมมนา และยังมีพ้ืนที่สําหรับพัฒนาอยางตอเน่ืองในอนาคต 

โครงการดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก 

โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก ต้ังอยูขางอาคารสาทร สแควร บนถนนนสาทร เปนโรงแรมหรูที่มีหองพัก
จํานวน 403 หอง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งทางรถยนต และ
รถไฟฟาบีทเีอส โดยโรงแรมไดเริ่มเปดดําเนินการแลวต้ังแตเดือนธันวาคม 2555 
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โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ต้ังอยูตรงขามศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กอสรางบนเน้ือที่ดิน 8-3-75.28 ไร ต้ังอยูตรงหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกลสถานี
รถไฟฟาใตดินสถานีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ โดยโครงการจะพัฒนาเปนพ้ืนที่สํานักงานและโรงแรม มี
กําหนดการกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ป 2559 (สินทรัพยที่จะจําหนายใหแกทรัสต ที่อยู
ระหวางการพิจารณาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต.) 

2)  ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผงสังกะสีออกไซด 

  ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด ใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิตยางรถยนต อาหารสัตว เซรามิค เครื่องสําอางค และยารักษาโรค โดยลูกคาอุตสาหกรรม
หลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อผง
สังกะสีออกไซดทั้งหมด โรงงานผลิตสังกะสีออกไชดต้ังอยูที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปดทํา
การผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง โรงงานดังกลาวสามารถรองรับความตองการในตลาดดวยกําลังการผลิตปละ 18,000 ตัน ซึ่งจะ
สงผลใหธุรกิจมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตและอาหาร
สัตวในอนาคต 

3)  ธุรกิจอื่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบดวยสายธุรกิจการลงทุนพลังงาน ดําเนินการโดยบริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด 
สายธุรกิจบริการระบบการควบคุมการเขาออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ ดําเนินงานโดย บริษัท ฟอร
เวิรด ซิสเต็ม จํากัด และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการดานตางๆ ซึ่งดําเนินงานโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร คอน
ซัลต้ิง จํากัด 

 โครงสรางรายได ของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนแรกของป 2558 เปนดังน้ี 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 
   -  โครงการแนวสูง 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 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา   
   -  โครงการแนวสูง 240.41 4.35 1,201.44 19.19 1,273.64 13.23 1,144.64 12.25 
รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน 1,012.09 18.30 - - - - - - 
ดอกเบี้ยรับ 2.55 0.05 15.30 0.25 17.97 0.19 12.54 0.13 
รายไดอืน่ 58.51 1.06 53.85 0.86 495.05 5.15 42.91 0.46 
รวมรายไดธุรกิจการลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 4,455.29 80.57 5,015.43 80.11 8,272.70 85.96 8,400.43 89.93 

ธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและเคมีภณัฑ 
รายไดจากการขาย - ในประเทศ 851.99 15.41 888.05 14.18 933.86 9.70 708.57 7.59 
รายไดจากการขาย - ตางประเทศ 109.80 1.99 168.63 2.70 310.03 3.22 135.44 1.45 
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  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  

รวมรายไดจากการขาย 961.79 17.40 1,056.68 16.88 1,243.89 12.92 844.01 9.04 
เงินชดเชยจากประกันภัย 43.77 0.79 - - - - 0.90 0.01 
ดอกเบี้ยรับ - - 0.18 0.00 0.15 0.00 0.19 0.00 
รายไดอืน่ 10.25 0.18 11.44 0.18 11.27 0.12 6.37 0.07 
รวมรายไดธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและ
เคมีภัณฑ 1,015.81 18.37 1,068.30 17.06 1,255.31 13.04 851.47 9.11 

ธุรกิจอ่ืน 
รายไดจากการขายเคร่ืองบันทึกเวลาและ
อุปกรณควบคุมระบบจอดรถ 51.57 0.93 55.31 0.88 69.91 0.73 29.17 0.31 
รายไดจากธุรกิจทีป่รึกษาดานประหยัดพลังงาน 2.05 0.04 2.26 0.04 2.29 0.02 1.64 0.02 
รายไดจากธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินการบริหารงานพัฒนาโครงการและ
การลงทุน - - - - 21.52 0.22 32.65 0.35 
ดอกเบี้ยรับ 1.60 0.03 4.52 0.07 0.82 0.01 0.90 0.01 
รายไดอืน่ 3.90 0.07 115.39 1.84 2.15 0.02 25.19 0.27 
รวมรายไดจากธุรกิจอ่ืน 59.12 1.06 177.48 2.83 96.69 1.00 89.55  0.96 

รายไดรวม 5,530.22 100.00 6,261.21 100.00 9,624.70 100.00 9,341.45 100.00 

 คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายสุวิทย จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน ล่ิมนรรัตน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
7. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ 
8. นายวรวรรต ศรีสอาน กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย 
ชัยเกรียงไกร นายธนพล ศิริธนชัย นายวรวรรต ศรีสอาน กรรมการสองในหาคนลงนามและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 
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 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,044,770,615  บาท 
ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,911,926,537 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,911,926,537 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 

 รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนท้ังหมด 
1. บริษัท อเดลฟอส จํากัด * 1,262,010,305 66.007 
2. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 28,136,739 1.472 
3. AIA Company Limited-TIGER 25,700,003 1.344 
4. นายวิโรจน เศวตวาณิช 17,424,000 0.911 
5. นายวิเชียร เศวตวาณิช 17,190,000 0.899 
6. นายบุญเกียรติ เอือ้สุดกิจ 16,786,000 0.878 
7. นายนเรศ งามอภชิน 12,527,200 0.655 
8. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพือ่การเลี้ยงชีพ 11,272,500 0.590 
9. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว โดย บลจ.บัวหลวง จํากัด 
9,924,700 0.519 

10. นายเสกสรร ต้ังกอบลาภ 8,000,000 0.418 
 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 1,408,971,447 73.694 

11. ผูถือหุนอื่น 502,955,090 26.306 
 รวม 1,911,926,537 100.00 

หมายเหต ุ: * บริษัท อเดลฟอส จํากัด ถือหุนโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รอยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี รอยละ 50 

 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557  และงวด 9 
เดือนแรกของป 2558 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 2555 ป 2556 ป 25571/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย                 
สินทรัพยหมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,101.57  5.46  497.53  2.39  388.04  1.37  290.11 0.92 
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา 113.93  0.57  39.58  0.19  9.54  0.03  14.40 0.05 
ลูกหนี้การคา 336.05  1.67  368.01  1.76  341.04  1.10  288.71 0.92 
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 94.41  0.47  11.92  0.06  29.08  0.09  2.55 0.01 
สินคาคงเหลือ 303.16  1.50  215.98  1.04  467.27  1.51  461.53 1.46 
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 3,198.50  15.87  5,400.48  25.89  16,363.87  52.60  16,367.79 51.91 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 2555 ป 2556 ป 25571/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
เงินลวงหนาคากอสรางโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางการพัฒนา 188.85  0.94  324.06  1.55  346.57  1.12  210.53 0.67 
เงินมัดจําท่ีดินโครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง
การพัฒนา -  -  64.50  0.31  -  -  - - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย -  -  62.72  0.30  -  -  - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 269.58  1.34  156.97  0.75  361.66  1.04  377.74 1.20 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,606.05  27.81  7,141.75  34.24  18,307.07  58.86  18,013.36 57.13 

สินทรัพยไมหมุนเวียน             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 6.50  0.03  5.57  0.03  34.58  0.11  16.93 0.05 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 89.92  0.45  91.75  0.44  89.22  0.29  94.29 0.30 
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน -  -  156.45  0.75  194.51  0.63  188.43 0.60 
เงินลวงหนาคากอสรางอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน 75.00  0.37  -  -  -  -  - - 
โครงการอสังหาริมทรัพยพัฒนาเพื่อขาย 147.44  0.73  152.68  0.73  70.75  0.23  67.07 0.21 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 9,681.65  48.03  8,727.36  41.84  7,763.21  25.00  8,635.27 27.39 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,201.54  10.92  2,257.63  10.82  2,348.99  7.57  2,452.28 7.78 
คาเชาจายลวงหนา 2,119.31  10.51  2,092.11  10.03  1,824.06  5.94  1,775.48 5.63 
คาความนิยม 1.34  0.01  1.34  0.01  2.96  0.00  2.96 0.01 
สินทรัพยไมมีตัวตน 23.50  0.12  31.01  0.15  27.78  0.07  22.26 0.07 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 69.51  0.34  56.43  0.27  66.70  0.24  52.73 0.17 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 137.41  0.68  146.48  0.70  326.23  1.05  208.79 0.66 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,553.12  72.19  13,718.81  65.76  12,748.99  41.14  13,516.49 42.87 

รวมสินทรัพย  20,159.17  100.00  20,860.56  100.00  31,056.06  100.00  31,529.85 100.00 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 295.82  1.47  2,157.63  10.34  5,775.01  18.61  5,395.57 17.11 
เจาหนี้การคา 330.19  1.64  319.75  1.53  1,337.50  4.31  1,902.88 6.04 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 2,333.34  11.57  585.90  2.81  3,954.27  12.74  4,245.71 13.47 
เจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3.56  0.02  2.31  0.01  2.52  0.01  3.88 0.01 
หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -  -  -  -  249.47  0.80  249.99 0.79 
ภาษีเงินไดคางจาย 49.47  0.25  1.78  0.01  86.02  0.30  38.70 0.12 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 386.06  1.92  253.28  1.21  238.76  0.77  261.08 0.83 
คาเชารับลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันที่ถึง 52.63  0.26  52.63  0.25  52.63  0.17  52.63 0.17 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 2555 ป 2556 ป 25571/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
กําหนดรับรูภายในหน่ึงป 
เจาหนี้เงินประกันผลงานโครงการ 86.66  0.43  54.07  0.26  154.01  0.50  305.51 0.97 
เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิซื้อหุนของบริษัทยอย -  -  25.31  0.12  -  -  - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 360.04  1.79  341.49  1.64  542.86  1.73  479.41 1.52 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,897.77  19.33  3,794.15  18.19  12,393.04  39.94  12,935.36 41.03 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,454.65  17.14  4,903.24  23.50  5,218.14  16.81  4,671.64 14.82 
เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุนของบริษัทยอย 262.21  1.30  273.41  1.31  470.02  1.51  481.10 1.53 
คาเชารับลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,421.59  7.05  1,369.16  6.56  1,316.34  4.24  1,276.84 4.05 
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 42.75  0.21  33.18  0.16  53.25  0.17  65.47 0.21 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 273.66  1.36  318.36  1.53  344.29  1.10  352.64 1.12 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 314.77  1.56  297.23  1.42  399.37  1.32  387.22 1.23 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 493.40  2.45  564.58  2.71  461.12  1.49  506.55 1.61 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,263.03  31.07  7,759.16  37.20  8,262.52  26.64  7,741.46 24.55 

รวมหนี้สิน 10,160.80  50.40  11,553.31  55.38  20,655.57  66.58  20,676.82 65.58 

สวนของผูถอืหุน 
ทุนจดทะเบียน 4,044.77    4,044.77    4,044.77    4,044.77 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว - หุนสามัญ  1,911.93  9.48  1,911.93  9.17  1,911.93  6.16  1,911.93 6.06 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,063.20  25.12  5,063.20  24.27  5,063.20  16.31  5,063.20 16.06 
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน -  -  -  -  29.53  0.10  29.53 0.09 
กําไรสะสม 
    จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 78.29  0.39  90.48  0.43  101.98  0.33  101.98 0.32 
    ยังไมไดจัดสรร 759.85  3.77  699.84  3.35  596.27  1.87  893.09 2.83 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (670.63) (3.33) (910.93) (4.37) (489.00) (1.58) (489.00) (1.55) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 7,142.64  35.43  6,854.52  32.86  7,213.91  23.19  7,510.73 23.82 
สวนไดเสียที่ไมมอีาํนาจควบคุม 2,855.73  14.17  2,452.73  11.76  3,186.58  10.23  3,342.30 10.60 
รวมสวนของผูถอืหุน 9,998.37  49.60  9,307.25  44.62  10,400.49  33.42  10,853.03 34.42 

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 20,159.17  100.00  20,860.56  100.00  31,056.06  100.00  31,529.85 100.00  

หมายเหต ุ: 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

รายได                 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,023.51  18.51  1,114.99  17.81  1,347.75  14.00  907.24 9.71 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 3,141.73  56.81  3,744.85  59.81  6,486.04  67.39  7,200.33 77.08 
รายไดจากการใหเชาและบริการ 240.41  4.35  1,201.44  19.19  1,273.64  13.23  1,144.64 12.25 
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ 2.44  0.04  22.17  0.35  19.43  0.20  12.28 0.13 
รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน 1,012.09  18.30   -  -  -  - - - 
ดอกเบ้ียรับ 4.15  0.08  19.99  0.32  19.62  0.20  13.63 0.15 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขาย -  -  -  -  410.54  4.27  - - 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลัก
ในการประกอบธุรกิจ - - - - - - 5.15 0.06 
เงินชดเชยจากการประกันภัยสุทธิ 43.77  0.79   -  -  -  - - - 
รายไดอื่น 62.13  1.12  157.77  2.52  67.68  0.70  58.18 0.62 
     รวมรายได 5,530.23  100.00  6,261.21  100.00  9,624.70  100.00  9,341.45 100.00 

คาใชจาย                 
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 953.94  17.25  1,028.43  16.43  1,253.78  13.03  825.24 8.83 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 2,284.75  41.31  2,912.93  46.52  4,747.65  49.33  5,143.25 55.06 
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ 250.42  4.53  869.84  13.89  842.62  8.75  659.55 7.06 
ตนทุนจากกิจการสนามกอลฟ 1.24  0.02  12.50  0.20  12.73  0.13  8.94 0.10 
ตนทุนจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน 843.13  15.25   -  -  -  - - - 
คาใชจายในการขาย 233.03  4.21  359.24  5.74  627.84  6.52  692.24 7.41 
คาใชจายในการบริหาร 313.58  5.67  695.69  11.11  1,244.06  12.93  956.79 10.24 
ตนทุนทางการเงิน 141.16  2.55  354.30  5.66  302.55  3.14  310.81 3.33 
     รวมคาใชจาย 5,021.25  90.80  6,232.93  99.55  9,031.23  93.83  8,596.82 92.03 

สวนแบงกําไรในตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุน                 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน  -  - -   - 5.77  0.06  -   - 
บริษัทรวม 1.95  0.04  33.15  0.60  25.84  0.27  25.19 0.27 
รวม 1.95  0.04  33.15  0.60  31.61  0.33  25.19 0.27 

กําไรกอนภาษีเงินได 510.93  9.24  61.43  0.98  625.08  6.49  769.82 8.24 
ผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได (109.48) (1.98) (54.72) (0.87) (111.98) (1.16) (171.76) (1.84) 
กําไรสําหรับงวด 401.45  7.26  6.71  0.11  513.10  5.33  598.06 6.40 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน -    -    10.36  -    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 401.45    6.71    523.46  598.06   

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 249.40    175.35    395.03 440.21   
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 152.05    (168.64)   118.07 157.85   
  401.45    6.71    513.10 598.06   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)         0.312           0.092           0.210  0.230   

กระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 166.43  (1,660.54) (2,828.22) 2,287.05 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,284.65) 483.69  62.21  (1,233.11) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,982.08  572.81  2,694.03  (1,151.87) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  863.86  (604.04) (71.98) (97.93) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 237.71  1,101.57  497.53  388.04*  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,101.57  497.53  425.55  290.11 

หมายเหตุ :  งบการเงินป 2555 - 2556 ผานการตรวจสอบโดยนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 สําหรับงบการเงินป 
2557 ผานการตรวจสอบโดยนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และสําหรับขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลงวด 9 เดือนแรกของป 2558 ผานการสอบทานโดยนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการปรับปรุงรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหม 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.44  1.88  1.48  1.39  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.42  0.24  0.06  0.05  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.05  (0.43) (0.35) 0.241/  

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 4.28  3.17  3.80  3.841/  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84.13  113.66  94.70  93.71  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.94  3.96  3.67  2.371/  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 122.32  90.86  98.09  151.94  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้การคา (เทา) 10.99  14.84  8.27  5.461/  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 32.75  24.25  43.51  65.91  

วงจรเงินสด (วัน) 173.70  180.27  149.28 179.74 
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)         

 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  20.82  20.71  24.87  28.36  
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 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  7.26  0.11  5.33  6.40  

 อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (รอยละ)  6.56  0.07  5.21  7.501/  
 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)         

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  2.96  0.03  1.98  2.551/  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  44.29  22.48  44.44  53.091/  

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  0.33  0.30  0.35  0.391/  
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)         

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา)  1.02  1.24  1.99  1.91 

หมายเหต ุ:  1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2555 - 2557 

รายไดรวม 

บริษัทมีรายไดรวมในป 2555 - 2557 จํานวน 5,530.23 ลานบาท 6,261.21 ลานบาท และ 9,624.70 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดสวนใหญมาจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 80.57 รอยละ 80.11 และรอยละ 
85.96 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและเคมีภัณฑคิดเปน
รอยละ 18.37 รอยละ 17.06 และรอยละ 13.04 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนรายไดจากธุรกิจ
อื่นคิดเปนรอยละ 1.06 รอยละ 2.83 และรอยละ 1.00 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยในป 2555 - 2557 จํานวน 4,455.29 ลานบาท  
5,015.43 ลานบาท และ 8,272.70 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 560.14 ลานบาท และ 3,257.27 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
รอยละ 12.57 และรอยละ 64.94 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ  

 รายไดจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญเกิดจากรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งในป 
2555 - 2557 มีจํานวน 3,141.73 ลานบาท 3,744.84 ลานบาท และ 6,486.04 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 603.11 ลาน
บาท และ 2,741.20 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.20 และรอยละ 73.20 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ โดยป 2556 รายได
จากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีการรับรูรายไดจากทั้งหมด 8 โครงการ แบงเปน
โครงการแนวสูง 4 โครงการคิดเปนรอยละ 83 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย และโครงการแนวราบ 4 
โครงการคิดเปนรอยละ 17 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย สําหรับป  2557 รายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักมาจากการรับรูรายไดจากโครงการแนวสูงประเภทโครงการคอนโดมิเนียม
เดิมซึ่งพัฒนาและขายอยางตอเน่ืองจํานวน 6 โครงการภายใตบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด (“GUD”) และการ
รับรูรายไดจากการขายโครงการแนวราบจากโครงการเดิม 4 โครงการและโครงการที่เปดใหมจํานวน 7 โครงการ ภายใต
กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“กลุม GOLD”) 
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 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชาในป 2555 - 2557 มีจํานวน 240.41 ลานบาท 1,201.44 ลานบาท และ 
1,273.64 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 961.03 ลานบาท และ 72.20 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 399.75 และรอยละ 
6.01 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ โดยในป 2556 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชาเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักมา
จากรายไดคาเชาอาคารสํานักงาน ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่ง ณ สิ้นป 2556 มีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลว
รอยละ 99 ของพื้นที่เชาทั้งหมด นอกจากน้ี บริษัทรับรูรายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานของกลุม GOLD จํานวน 947.60 
ลานบาท สําหรับป 2557 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชาเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักมาจากรายไดคาเชาอาคาร
สํานักงานปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่งสูงกวาปกอนจํานวน 32.70 ลานบาท โดยมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจํา
แลวรอยละ 100 ของพื้นที่เชาทั้งหมด และการรับรูรายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานของกลุม GOLD เพ่ิมขึ้นจํานวน 
39.50 ลานบาท เน่ืองจากมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลวเพ่ิมสูงขึ้น โดยรายไดหลักมาจากอาคารสาทร สแควร 
ซึ่งมีอัตราการเชาอยูที่รอยละ 78 ของพื้นที่เชาทั้งหมด 

ธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด 

บริษัทมีรายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด ในป 2555 - 2557 จํานวน 961.79 ลานบาท 1,056.68 ลานบาท และ 
1,243.89 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 94.89 ลานบาท และ 187.21 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.87 และรอยละ 
17.72 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ โดยรายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซดในป 2556 - 2557 เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สาเหตุ
หลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของทั้งปริมาณขายและราคาขาย โดยปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น 1,200 ตันในป 2556 และ 582 ตันในป 
2557 โดยมีราคาขายเฉล่ียป 2556 ประมาณ 1,906 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน และราคาขายเฉลี่ยป 2557 ประมาณ 2,194 
เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน 

กําไรขั้นตน 

บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2555 - 2557 จํานวน 917.74 ลานบาท 1,259.75 ลานบาท และ 2,270.08 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 20.82 รอยละ 20.71 และรอยละ 24.87 ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ อัตรา
กําไรข้ันตนในป 2556 ไมเปล่ียนแปลงจากปกอนมากนัก โดยมีกําไรข้ันตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายอยูที่ 831.92 
ลานบาท หรือรอยละ 22  และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาประเภทสํานักงาน 331.60 ลานบาท หรือรอยละ 28  และ
จากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด 64.30 ลานบาทหรือรอยละ 6 ตามลําดับ สําหรับป 2557 กําไรข้ันตนเพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุหลัก
มาจากกําไรขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายอยูที่ 1,738.40 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 906.50 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 108.97  กําไรขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาประเภทสํานักงานอยูที่ 431.00 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 99.40 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.98 ตามลําดับ หากพิจารณาอัตรากําไรข้ันตนในแตละ
ประเภทธุรกิจพบวาอัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายและใหเชาในป 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากป 2556 จาก
รอยละ 22 และรอยละ 28 ตามลําดับ มาอยูที่รอยละ 27 และรอยละ 34 ตามลําดับ  

กําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงิน 

บริษัทมีกําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงินในป 2555 จํานวน 168.96 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางป 2555 
บริษัทไดสงมอบพ้ืนที่เชาสวนของโรงแรมใหกับบริษัท ทีซีซี ลักซซูรี่โฮเทลส แอนดรีสอรท จํากัด ซึ่งไดเชาพ้ืนที่ระยะยาว
โดยเปนสิทธิการเชา 30 ป และมีรายไดคาเชาทั้งหมดตามสัญญาเชา 30 ปจํานวน 1,476.30 ลานบาท ซึ่งรับมาลวงหนาแลว
ทั้งหมด เน่ืองจากรายการดังกลาวจัดเปนสัญญาเชาการเงินที่ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดที่บริษัทพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม ตามมาตรฐานบัญชี 
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ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา บริษัทจึงรับรูรายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 1,012.09 
ลานบาท พรอมตนทุนจํานวน 843.13 ลานบาท ณ วันที่สงมอบพ้ืนที่ มีผลทําใหเกิดกําไรจากรายการดังกลาวจํานวน 168.96 
ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีรับรูเพียงครั้งเดียว สําหรับรายไดคาเชารับลวงหนาสวนที่เหลืออีก 464.20 ลานบาท จะทยอยรับรู
เปนรายไดตามสัญญาเชาระยะยาว 30 ป 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2555 - 2557 จํานวน 546.61 ลานบาท 1,054.93 ลานบาท และ 
1,871.90 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 508.32 ลานบาท และ 816.97 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 93.00 และรอยละ 
77.44 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ แบงออกเปนคาใชจายในการขายจํานวน 233.03 ลานบาท 359.24 ลานบาท และ 627.84 
ลานบาท และคาใชจายในการบริหารจํานวน 313.58 ลานบาท 695.69 ลานบาท และ 1,244.06 ลานบาท ในป 2555 - 2557 
ตามลําดับ 

ในป 2556 คาใชจายในการขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นจํานวน 126.21 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลัก
เกิดจากคาใชจายในการขายที่มาจากสวนของกลุม GOLD ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 51.80 ลานบาทจากการวมกิจการ และคาใชจาย
ในการขายของกลุม UV ที่เพ่ิมขึ้น 74.50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นสอดคลองกับยอดขายที่เพ่ิมขึ้น สวน
คาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 382.11 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการบริหารในสวนของกลุม GOLD 
ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 396.10 ลานบาทจากการรวมกิจการ ในขณะที่คาใชจายในการบริหารของกลุม UV ลดลงจํานวน 14.00 
ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมในป 2556 จํานวน 33.15 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 31.20 ลาน
บาท สวนในป 2557 คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 268.60 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 74.77 จากป 2556 และ
คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจํานวน 548.37 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 78.82 จากป 2556 โดยคาใชจายในการขายสวน
ใหญเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายของกลุม GOLD ที่เปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายไดของบริษัท โดยสวนใหญเกิด
จากภาษีธุรกิจเฉพาะ  คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายทางการตลาด ซึ่งสอดคลองกับการเปดขายโครงการ
อสังหาริมทรัพยแนวราบที่เพ่ิมขึ้นดวย ในขณะที่คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัว
จากโครงการที่เปดเพ่ิมขึ้นจากการควบรวมกิจการ KLAND รวมทั้งผลขาดทุนจากการปรับมูลคาสินทรัพยที่ไมไดใช
ประโยชนในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ของ GOLD จํานวน 288 ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทมีตนทุนทางการเงินในป 2555 - 2557 จํานวน 141.16 ลานบาท 354.30 ลานบาท และ 302.55 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน 213.14 ลานบาท และ (51.75) ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ 150.99 และรอยละ (14.61) ในป 
2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 ตนทุนทางการเงินของบริษัทเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิด
จากตนทุนทางการเงินของกลุม GOLD ที่เกิดจากการรวมกิจการกับ KLAND ในขณะที่ตนทุนทางการเงินของกลุม UV 
ลดลง 13.30 ลานบาท สําหรับป 2557 ตนทุนทางการเงินของบริษัทลดลง สาเหตุหลักเน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจาก
การขายสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชนในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ที่ไดขายไปแลวรวมทั้งสิ้น 1,131.70 
ลานบาท ทําใหบริษัทลดภาระการกูยืมลงในระหวางป 

กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2555 - 2557 จํานวน 401.45 ลานบาท 6.71 ลานบาท และ 513.10 ลานบาท ตามลําดับ  
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน (394.74) ลานบาท และ 506.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ (98.33) และรอยละ 7,546.80 
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ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 กําไรสุทธิของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุเกิดจากบริษัท
ไมมีการรับรูกําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงินในป 2556 ประกอบกับคาใชจายในการขายและบริหารและตนทุน
ทางการเงินที่สูงขึ้นในระหวางป ซึ่งเกิดจากการรวมกิจการกับกลุม GOLD ทําใหกําไรสุทธิลดลง สวนในป 2557 กําไรสุทธิ
ของบริษัทเพ่ิมขึ้นเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุเกิดจากผลการดําเนินงานของกลุม GOLD ที่พลิกจากขาดทุน
จํานวน 430.40 ลานบาทในปกอนมาเปนกําไรจํานวน 305.20 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกของป 2558 

บริษัทมีรายไดจากการขาย บริการและใหเชาในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 9,264.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 5,399.34 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,865.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
71.59 รายไดจากการขาย บริการและใหเชาที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 
จํานวน 7,200.33 บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 3,479.55 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
จํานวน 3,720.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 106.93 สวนใหญมาจากการรวมรายไดจากการขายโครงการ
แนวราบของ GOLD และบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (KLAND) ที่กลุม GOLD ไดเขาซื้อ
หุนเมื่อปลายป 2557 

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา บริษัทมีรายไดจากการใหเชาและบริการในงวด 9 เดือนแรกของป 
2558 จํานวน 1,144.64 บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 933.61 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นจํานวน 211.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.60 สาเหตุหลักเกิดจากการรายไดจากการใหเชาอาคาร
สํานักงานเกรดเอ ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ จํานวน 256.40 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอนจํานวน 
24.10 ลานบาท เน่ืองจากอัตราคาเชาพ้ืนที่สูงขึ้น โดยมีผูเชาที่เซ็นสัญญาและจายเงินมัดจําแลวรอยละ 100 
ของพ้ืนที่เชาทั้งหมด รวมทั้งอาคารสํานักงานของกลุม GOLD ที่คาเชาและบริการในงวด 9 เดือนแรกของป 
2557 จํานวน 888.20 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอนจํานวน 186.80 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีผูเชา
ที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลวเพ่ิมสูงขึ้น โดยรายไดหลักมาจากอาคารสาทร สแควร ซึ่งมีอัตราการเชา
สูงขึ้นมาอยูที่ 93% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตราการเชาอยูที่ 75% 

- ธุรกิจรายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ ในงวด 9 เดือนแรก
ของป 2558 จํานวน 907.24 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 972.20 ลานบาท หรือ
ลดลงจํานวน 64.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.68 สาเหตุหลักเน่ืองจากธุรกิจสังกะสีออกไซดมียอดขายลดลง 

บริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 2,627.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 1,283.12 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,344.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 104.78 โดยมีอัตรากําไร
ขั้นตนงวด 9 เดือนแรกของป 2558 เทากับรอยละ 28.36 สูงกวางวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 23.76 ของรายไดจาก
การขาย บริการและใหเชา 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 1,649.03 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1,006.91 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 642.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.77 
คาใชจายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากคาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมในการโอนบานและที่ดิน คา
กิจกรรมทางการตลาดของโครงการท่ีเปดใหม และคาใชจายในการจัดการสวนกลางตามโครงการตางๆที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็
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ตามหากพิจารณาสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในงวด 9 เดือนแรกของป 2557 อยูที่รอยละ 17.65 
ซึ่งใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 17.18  

บริษัทมีกําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 598.06 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 517.60 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 80.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.54 สาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นในระหวางปน้ีจํานวนมาก 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2555 - 2557 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 20,159.17 ลานบาท 20,860.56 ลานบาท และ 
31,056.06 ลานบาท สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 701.39 ลานบาท และ 10,195.50 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.48 และ
รอยละ 48.87 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจาก 

- สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,535.70 ลานบาท และ 11,165.32 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.39  
และรอยละ 156.34 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ  ณ สิ้นป 2556 สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2555 
สาเหตุหลักเกิดจากโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 2,201.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 68.84 และบริษัทไดจายเงินมัดจําคาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาจํานวน 64.50 ลาน
บาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 604.04 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2557 
สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 10,963.39 ลานบาท หลังการควบรวมกิจการของกลุม GOLD และ KLAND 

- อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลงจํานวน 954.29 ลานบาท และ 964.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.86 
และรอยละ 11.05 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลงอยางตอเน่ือง
เน่ืองจากบริษัททยอยขายสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชนในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) 
ออกไป 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 10,160.80 ลานบาท 11,553.31 ลานบาท และ 
20,655.57 ลานบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,392.51 ลานบาท และ 9,102.26 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.70 และ
รอยละ 78.78 ณ สิ้นป 2556 - 2557 หน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2556 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 1,861.81 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินระยะยาวจํานวน 
44.70 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 298.85 ลานบาท เงินรับลวงหนาจาก
ลูกคาลดลงจํานวน 132.78 ลานบาท และหน้ีสินภาระภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลงจํานวน 17.54 ลานบาท สวนหน้ีสินรวม ณ 
สิ้นป 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 
3,617.38 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 3,683.27 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการควบ
รวมกิจการของกลุม GOLD และ KLAND  

บริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 9,998.37 ลานบาท 9,307.25 
ลานบาท และ 10,400.49 ลานบาท ตามลําดับ ณ สิ้นป 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัทลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุ
หลักเกิดจากผลประกอบการสําหรับปที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 175.35 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของสวนไดเสียในบริษัทยอย-
สุทธิจํานวน 421.40 ลานบาท รวมท้ังการจายเงินปนผลจํานวน 42.06 ลานบาทในระหวางป สําหรับ ณ สิ้นป 2557 สวนของ
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ผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากกําไรสุทธิในระหวางปจํานวน 395.03 ลานบาท สุทธิดวย
เงินปนผลจายจํานวน 95.59 ลานบาท และสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 29.53 ลานบาท 

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 31,529.85 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 
473.79 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.53 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากการพัฒนาอาคาร
สํานักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอรของ GOLD  

 บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 20,676.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 
21.26 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.10 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาประมาณ 565.38 ลานบาท และการ
เพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีเงินประกันผลงานจํานวน 151.50 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจํานวน 379.44 ลานบาท การลดลงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 255.06 ลานบาท และการลดลง
ของหน้ีสินหมุนเวียนอื่นจํานวน 63.45 ลานบาท 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 10,853.03 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้น
ป 2557 จํานวน 452.54 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.35 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของป 
2558 จํานวน 598.06 ลานบาท สุทธิดวยการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 143.39 ลานบาท และการลดทุนของบริษัท
ยอยจํานวน 2.14 ลานบาท 

3. ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

3.1  ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจอสังหาริมทรพัยเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน ภาคการกอสราง ภาคการผลิตวัสดุกอสราง ภาคแรงงาน และภาคการเงิน เปนตน จากรายงาน
ประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2558 ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 คาดวาเศรษฐกิจในป 2558  จะ
สามารถขยายตัวไดรอยละ 2.8 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 0.9  โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากการ
ลงทุนภาครัฐที่คาดวาจะขยายตัวตอเน่ืองจากครึ่งปแรก ซึ่งไดรับอานิสงสจากการเรงรัดการใชจายภาครัฐและการดําเนิน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการสงเสริมความเปนอยูผูมีรายไดนอย มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและบรรเทา
ผลกระทบจากปญหาภัยแลง และมาตรการชวยเหลือ SMEs ซึ่งจะสรางความเช่ือมั่นและสนับสนุนใหเศรษฐกิจขยายตัวได 
นอกจากน้ี การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวในเกณฑสูงคาดวาจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเน่ือง 
ดานการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวจากปกอนหนา โดยไดรับอานิสงสจากราคาน้ํามันและเงินเฟอที่
อยูในระดับตํ่า รวมท้ังนโยบายการเงินที่ผอนคลายอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การชะลอตัวของโลก โดยเฉพาะประเทศคูคา
สําคัญของไทย อาทิ จีน จะสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการปรับลดลงตํ่ากวาที่คาดการณครั้งกอน สําหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2558 จะอยูที่รอยละ (0.9) ลดลงจากปกอนหนา ตาม
ราคานํ้ามันและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่มีแนวโนมลดลง อันเปนผลมาจากอุปทานนํ้ามันในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น
ตามการผลิตนํ้ามันในสหรัฐฯ ในขณะที่อุปสงคนํ้ามันในตลาดโลกชะลอลงตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2559 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวในอัตราเรง
ขึ้นมาอยูที่รอยละ 3.8 โดยไดรับแรงสงของการใชจายลงทุนภาครัฐที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยเฉพาะโครงการ
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กอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นใหภาคธุรกิจและ
กระตุนใหเกิดการลงทุนที่เก่ียวของกับโครงการรัฐได นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคูคาที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นประกอบกับ
คาเงินบาทที่มีแนวโนมออนคาคาดวาจะสงผลดีตอปริมาณคําสั่งซื้อสินคาสงออก ดานการสงออกบริการยังคงขยายตัว
ตอเน่ืองตามการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ อยางไรก็ตาม ปญหาภัยแลงจากปริมาณนํ้าฝนที่นอยกวาปกติ
ตอเน่ืองจากปกอนหนา อาจทําใหปริมาณนํ้าไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรและกระทบตอรายไดของ
เกษตรกร สงผลใหครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเพ่ิมความระมัดระวังการใชจายและกระทบตอการบริโภคภาคเอกชนได ใน
ดานเสถียรภาพภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2559 จะอยูที่รอยละ 1.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนหนา ตาม
แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และการออนคาของเงินบาท 

 หากพิจารณาดัชนีราคาบานพรอมที่ดิน ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดิน ดัชนีราคาอาคารชุด และดัชนีราคาที่ดิน 
จากฐานขอมูลสินเช่ือธนาคารพาณิชยซึ่งจัดทําโดยธนาคารเหงประเทศไทย จะเห็นวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
ดัชนีราคาบานเด่ียวพรอมที่ดินในป 2554 - 2557 และงวด 8 เดือนแรกของป 2558 เทากับรอยละ 104.5 รอยละ 105.8 รอยละ 
111.5 รอยละ 117.0 และรอยละ 121.1 ตามลําดับ ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดินในป 2554 - 2557 และงวด 8 เดือนแรก
ของป 2558 เทากับรอยละ 109.8 รอยละ 112.9 รอยละ 121.3 รอยละ  130.3 และรอยละ 141.8 ตามลําดับ ดัชนีราคาอาคาร
ชุดในป 2554 - 2557 และงวด 8 เดือนแรกของป 2558 เทากับรอยละ 127.0 รอยละ 134.5 รอยละ 141.7 รอยละ 154.3 และ
รอยละ 167.9 ตามลําดับ และดัชนีราคาที่ดินในป 2554 - 2557 และงวด 8 เดือนแรกของป 2558 เทากับรอยละ 121.7 รอยละ 
126.9 รอยละ 138.3 รอยละ 150.7 และรอยละ 168.2 ตามลําดับ  

ตารางแสดงท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมท่ีดิน           

ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมท่ีดิน ดัชนีราคาอาคารชุด และดัชนีราคาท่ีดิน ป 2554 - 2557 และ ม.ค. - ส.ค. 2558 

หนวย: หลัง ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ส.ค. 58 
บานจัดสรร 26,994 23,174 37,230 33,554 22,965 
แฟลตและอาคารชุด 34,734 78,391 69,532 75,309 37,943 
ปลูกสรางเอง 20,128 23,437 23,284 24,899 15,706 
รวม 81,856 125,002 130,046 133,762 76,614 
ดัชนีราคาบานพรอมที่ดิน 104.5 105.8 111.5 117.0 121.1 
ดัชนีราคาทาวเฮาสพรอมที่ดิน 109.8 112.9 121.3 130.3 141.8 
ดัชนีราคาอาคารชุด 127.0 134.5 141.7 154.3 167.9 
ดัชนีราคาที่ดิน 121.7 126.9 138.3 150.7 168.2 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัย (Residential) 

จากรายงานของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟร จํากัด (“เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท”) ภาพรวมของที่
อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 มีจํานวนโครงการเปดตัวทั้งหมด 197 โครงการ ลดลง
จากครึ่งปแรกของป 2557 ที่มีโครงการเปดตัว 239 โครงการ หรือลดลงจํานวน 42 โครงการ คิดเปนรอยละ 18 โดยมีจํานวน
หนวยขายรวม 56,388 หนวย เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรกของป 2557 ที่มีจํานวนหนวยขาย 49,816 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 
6,572 หนวย คิดเปนรอยละ 13 ในขณะที่มูลคาโครงการมีจํานวน 224,507 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรกของป 2557 ที่มี
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มูลคาโครงการรวม 155,469 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 69,038 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 หากพิจาณาราคาขายเฉล่ียตอ
หนวยของตลาดที่อยูอาศัยในครึ่งปแรกของป 2558 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.981 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากครึ่งปแรกของป 
2557 ที่เทากับ 3.042 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 31 นอกจากน้ีในครึ่งปแรกของป 2558 อุปทานคงเหลือมีจํานวน 178,641 
หนวย เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2557 ที่มีจํานวน 167,557 หนวย หรือเพ่ิมจํานวน 11,084 หนวย คิดเปนรอยละ 6 

แผนภาพแสดงจํานวนยอดขายไดและอุปทานคงเหลือของที่อยูอาศัยป 2543 - 2557 และ 6 เดือนแรกของป 2558 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 HY 2558

รวม 133,894 113,972 123,161 137,352 129,686 136,163 143,913 173,713 176,466 168,416 226,122 216,082 236,346 260,579 258,192 223,945

ขายได 34,244 21,644 38,114 75,718 57,102 58,438 51,564 65,039 65,653 59,085 95,840 81,816 107,412 116,481 90,635 45,304 

เหลือ 99,650 92,328 85,047 61,634 72,584 77,725 92,349 108,674 110,813 109,331 130,282 134,266 128,934 144,098 167,557 178,641
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

หมายเหตุ: จํานวนอุปทานรวม (จํานวนที่อยูอาศัยพรอมขาย) คือ จํานวนอุปทานคงเหลือของปกอนหนาและจํานวนอุปทานที่
เปดขายใหมในแตละป จํานวนยอดขายไดเปนจํานวนที่อยูอาศัยที่ขายไดในแตละป จํานวนอุปทานคงเหลือเปน
จํานวนที่อยูอาศัยที่รอขายในแตละป โดยหมายรวมถึงที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารชุด 
อาคารพาณิชย และที่ดินจัดสรร 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือโครงการแนวราบ (บานเด่ียว บาน
แฝด และทาวนเฮาส) และโครงการแนวสูง (อาคารชุด) 

โครงการแนวราบ (บานเด่ียว และทาวนเฮาส)  

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแนวราบในครึ่งปแรกของป 2558 ประกอบดวยบานเด่ียวและทาวนเฮาส โดย
บานเดี่ยวมีจํานวนยอดขายรวม 5,086 หนวย และทาวนเฮาสมีจํานวนยอดขายรวม 12,538 หนวย โดยจํานวนหนวยที่มีการ
เปดขายทั้งหมดในคร่ึงปแรกของป 2558 บานเดี่ยวมีจํานวน 4,230 หนวย และทาวนเฮาสมีจํานวน 12,179 หนวย สวน
อุปทานสะสมคงเหลือของบานเด่ียวในคร่ึงปแรกของป 2558 มีจํานวนรวม 38,524 หนวย ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นป 2557 ที่มี
จํานวน 39,380 หนวย หรือลดลงรอยละ 2 และอุปทานสะสมคงเหลือของทาวนเฮาสมีจํานวนรวม 50,785 หนวย เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับสิ้นป 2557 ที่มีจํานวน 51,144 หนวย หรือลดลงรอยละ 1 
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แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 HY 2558

รวม 21,025 22,300 25,426 36,594 42,492 41,004 44,912 49,236 49,238 46,537 51,942 54,897 52,078 51,567 51,847 43,610

ขายได 3,321 6,989 10,760 23,397 20,427 9,613 7,060 11,705 13,858 11,948 13,869 15,539 13,300 14,206 12,467 5,086 

เหลือ 17,704 15,311 14,666 13,197 22,065 31,391 37,852 37,531 35,380 34,589 38,073 39,358 38,778 37,361 39,380 38,524
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด  

แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาส  

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 HY 2558

รวม 44,974 30,661 31,633 32,428 27,940 30,286 33,476 38,101 47,718 48,963 67,945 62,855 62,210 66,664 68,077 63,323

ขายได 19,400 10,901 18,123 23,188 17,783 14,669 13,277 10,626 17,834 14,425 26,962 23,148 23,593 22,025 16,933 12,538

เหลือ 25,574 19,760 13,510 9,240 10,157 15,617 20,199 27,475 29,884 34,538 40,983 39,707 38,617 44,639 51,144 50,785
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

โครงการแนวสูง (อาคารชุด)  

อสังหาริมทรัพยโครงการแนวสูงประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 ยังคงเปน
อสังหาริมทรัพยที่มีการเปดขายสูงที่สุด โดยมีจํานวนหนวยที่มีการเปดขายทั้งหมด 37,220 หนวย มียอดขายรวม 25,863 
หนวย และมีอุปทานสะสมคงเหลือ 74,893 หนวย เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2557 ที่มีจํานวน 63,536 หนวย หรือลดลงรอย
ละ 18 
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แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 HY 2558

รวม 50,695 48,496 50,393 50,142 52,807 55,139 55,502 69,257 60,999 56,158 89,267 81,317 106,068 125,103 108,258 100,756

ขายได 4,753 2,792 7,550 12,148 15,291 28,903 30,995 39,580 28,834 27,863 49,442 37,797 65,215 73,843 44,722 25,863 

เหลือ 45,942 45,704 42,843 37,994 37,516 26,236 24,507 29,677 32,165 28,295 39,825 43,520 40,853 51,260 63,536 74,893 
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

จากขอมูลการสํารวจของ เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท พบวาแนวโนมครึ่งปหลัง 2558 การพัฒนาอาคารชุด ยังคงมาก
เปนอันดับ 1 โดยมีโครงการรอเปดขายอยู 194 โครงการ ในสวนของราคาท่ีอยูอาศัยที่สรางใหมมีแนวโนมปรับราคาที่
สูงขึ้น เน่ืองจากตนทุนราคาที่ดิน และตนทุนวัสดุที่สูงขึ้น โดยที่อยูอาศัยที่ขายได สวนใหญเปนสินคาราคาสูงและอยูใน 
Prime area เน่ืองจากกลุมผูซื้อเปนผูมีรายไดสูงและไมไดรับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว สวนที่อยูอาศัยในสวน
ภูมิภาคเกือบทุกจังหวัดมีการชะลอตัวลง ยกเวนบางจังหวัดที่เปนแหลงงานและแหลงทองเที่ยว เชน ชลบุรี ระยอง เปนตน 
โดยแนวโนมความตองการซื้อในป 2558 ยังใกลเคียงกับป 2557 อาจปรับเพ่ิม/ลดประมาณรอยละ 5 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจ และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ สวนผูประกอบการรายใหญยังคงทบทวนแผน/เปาการลงทุน ลดการ
ลงทุนในสวนภูมิภาคลง โดยสวนใหญฝากความหวังไวกับรัฐบาลในการเรงเบิกจายงบประมาณและการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน 

ภาพรวมของตลาดอาคารสํานักงานใหเชาในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยพื้นที่อาคาร
สํานักงานใหเชามีจํานวน 8.40 ลานตารางเมตร พ้ืนที่เชาแลวรวมทั้งหมด 7.62 ลานตารางเมตร คิดเปนอัตราการเชา 
(Occupancy rate) รอยละ 90.7 ของพื้นที่อาคารสํานักงานใหเชาทั้งหมด โดยพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชาทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจาก
ป 2557 ประมาณ 86,000 ตารางเมตร เน่ืองจากมีอาคารสํานักงานสรางเสร็จและเปดใหเชาเพ่ิมขึ้น เชน อาคารเอไอเอ สาทร 
ทาวเวอร และภิรัชบุรี เอ็มควอเทียร (Bhiraj Tower at EmQuartier) สําหรับพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชาแบงออกเปนพ้ืนที่
ใหเชาในเขตศูนยธุรกิจ (Central Business District : CBD) คิดเปนรอยละ 49.8 และอยูนอกเขตศูนยธุรกิจ (Non CBD) คิด
เปนรอยละ 50.2 โดยในอนาคตจะมีโครงการอาคารสํานักงานใหเชาที่คาดวาจะแลวเสร็จในป 2558 - 2560 ประมาณ 
340,000 ตารางเมตร เชน อาคาร FYI Centre อาคาร The Metropolis และอาคาร Gaysorn Office Tower 2 เปนตน 
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พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหเชาท้ังหมด พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานท่ีมีผูเชาแลว และอัตราวางของพื้นท่ีสํานักงานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในป 2544 - 2557 และประมาณการป 2558 - 2560 

 
ที่มา : บริษัท ซีบีริชารด เอลิส ประเทศไทย 

อัตราคาเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครป 2543 - ไตรมาส 2 ป 2558 

 
ที่มา : บริษัท ซีบีริชารด เอลิส ประเทศไทย 

อัตราคาเชาพ้ืนที่สํานักงานในกรุงเทพยังคงปรับเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 3 - 8 ตอป โดยอัตราคาเชาพ้ืนที่อาคาร
สํานักงานในคร่ึงปแรกของป 2558 สําหรับอาคารสํานักงานโซน CBD เกรด A และเกรด B เทากับ 870 บาทตอตารางเมตร 
และ 646 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ณ สิ้นป 2557 ที่
เทากับ 841 บาทตอตารางเมตร และ 604 บาทตอตารางเมตร หรืออัตราคาเชาเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.4 และรอยละ 6.9 ตามลําดับ 
ขณะที่อัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในโซน Non-CBD เกรด A และเกรด B เทากับ 687 บาทตอตารางเมตร และ 593 
บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ณ สิ้นป 2557 ที่เทากับ 635 
บาทตอตารางเมตร และ 552 บาทตอตารางเมตร หรืออัตราคาเชาเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.2 และรอยละ 7.4 ตามลําดับ จึงสรุปไดวา
ธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชายังคงเติบโตและขยายตัว 
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แนวโนมอาคารสํานักงานใหเชาในกรุงเทพในป 2558 CBRE คาดวาธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุงเทพยังคงมี
ความตองการเชาพ้ืนที่สูง ทําใหอัตราคาเชายังคงปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากอาคารสํานักงานใหเชาในกรุงเทพซึ่งอยูในเขต
ศูนยกลางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารสํานักงานที่สรางเสร็จใหมและอยูใจกลางเมือง ซึ่งมีทําเลที่ต้ังที่มีการเดินทางที่
สะดวก มีรถไฟฟาและอยูใกลจุดขึ้นลงทางดวนน้ันมีไมมากนัก นอกจากน้ี การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจทําใหบริษัท
ตางชาติใหความสนใจที่จะต้ังสํานักงานในประเทศไทยสงผลใหความตองการพ้ืนที่สํานักงานเชาจะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนท่ีคาปลีก 

 ภาพรวมของตลาดพื้นที่คาปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ไตรมาสท่ี 2 ป 2558 พ้ืนที่คาปลีกมีจํานวน
ประมาณ 7.09 ลานตารางเมตร เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ประมาณ 1.47 ลานตารางเมตร ซึ่งพ้ืนที่คาปลีกในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลโดยสวนใหญจะอยูในศูนยการคา คอมมูนิต้ีมอลล และอาคารสํานักงาน เปนตน โดยปกติผูประกอบธุรกิจพ้ืนที่คา
ปลีกจะเปดใหมีการจองพ้ืนที่คาปลีกกอนที่จะเปดใหบริการอยางเปนทางการ ซึ่งสวนใหญจะมีผูเชาเกือบเต็มพ้ืนที่ จึงเห็น
ไดวาความตองการเชาพ้ืนที่คาปลีกยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และผูประกอบธุรกิจใหเชาพ้ืนที่คาปลีกยังคงปรับเพ่ิมคาเชา
ไดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี ในป 2558 ผูประกอบการคาปลีกรายใหญบางรายชะลอการเปดโครงการใหม เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงไมฟนตัว ผูบริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจายใชสอย รวมทั้งศูนยการคาขนาดใหญบาง
โครงการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยกเลิกโครงการ รวมท้ังมีการปรับเปล่ียนเปนโครงการขนาดเล็ก  

อุปทานของพ้ืนท่ีคาปลีกท่ีสรางเสร็จระหวางปและอุปทานสะสม ป 2550 - 2557 และประมาณการป 2558 - 2559 

 
ที่มา: คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย 
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คาเชาพ้ืนท่ีคาปลีกเฉล่ียในป 2557 - ไตรมาสท่ี 2 ป 2558 

 
 ที่มา: คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย 

 หมายเหตุ:  คาเชาเฉลี่ยเปนการคํานวณจากคาเชาบนชั้น 1 ของโครงการ 

 แนวโนมธุรกิจพ้ืนที่คาปลีกในชวงคร่ึงปหลังของป 2558 ยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจะมีโครงการคาปลีก
แหงใหมเปดใหบริการ โดยมีพ้ืนที่คาปลีกเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.72 ลานตารางเมตร โครงการสวนใหญจะต้ังอยูในพ้ืนที่
กรุงเทพฯรอบนอก ซึ่งการลงทุนเปดโครงการคาปลีกแหงใหมของผูประกอบการน้ันมีความสอดคลองกับความตองการเชา
พ้ืนที่คาปลีก เน่ืองจากผูตองการเชาพ้ืนที่คาปลีกรายยอย อีกทั้งแบรนดและรานตางชาติจํานวนมากยังคงตองการเพ่ิมจํานวน
สาขาและรานคาในประเทศไทย จึงเปนผลทําใหอัตราคาเชาพ้ืนที่คาปลีกสามารถปรับราคาเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน ทั้งน้ี อัตราคา
เชาพ้ืนที่คาปลีกใจกลางเมืองซึ่งมีทําเลที่ต้ังเช่ือมตอกับสถานีรถไฟฟาจะมีอัตราคาเชาสูงสุดอยูที่ประมาณ 3,000 - 4,000 
บาทตอตารางเมตรตอเดือน สวนคาเชาพ้ืนที่คาปลีกในกรุงเทพฯรอบนอกอยูที่ประมาณ 800 - 3,500 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน หรือคิดเปนอัตราคาเชาพ้ืนที่คาปลีกเฉล่ียอยูที่ประมาณ 1,270 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

3.4 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนโรงแรม 

 ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในชวง 7 เดือนแรกของ ป 2558 มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเน่ืองจากป 2557 เน่ืองจาก
นักทองเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้นในสถานการณการเมืองของประเทศไทย สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ในชวง 7 เดือนแรกของ ป 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติประมาณ 17.50 ลานคน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดียวกันของ
ปกอนที่มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติประมาณ 13.37 ลานคน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.89 โดยนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นสวน
ใหญเปนชาวจีนและมาเลเซีย สําหรับนักทองเที่ยวชาวยุโรปยังคงเดินทางมาทองเท่ียวอยางตอเน่ืองแมจะมีจํานวนที่ลดลง 
ซึ่งเปนผลจากปญหาเศรษฐกิจในกลุมยูโรโซนและคาเงินยูโรที่ออนคาลงมาก อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาแมประเทศไทยจะ
มีผูติดเช้ือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอรส อีกทั้ง มีปญหามาตรฐานความปลอดภัยดานการบินแตปญหา
ดังกลาวไมไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว โดยในภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการ
ทองเที่ยวยังคงขยายตัว เน่ืองจากมีกลุมลูกคาชาวจีนและมาเลเซียเพ่ิมขึ้น 
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จํานวนนักทองเท่ียวชางตางชาติ ป 2550 - กรกฎาคม 2558 
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(คน)

 
ที่มา: ขอมูลสรุปสถานการณนักทองเที่ยวเดือนกรกฎาคม 2558 ของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

จํานวนรายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ป 2550 - กรกฎาคม 2558 
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ที่มา: ขอมูลสรุปสถานการณนักทองเที่ยวเดือนกรกฎาคม 2558 ของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

แนวโนมธุรกิจโรงแรมในชวงครึ่งปหลังของป  2558 คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตอเ น่ือง  สวนหน่ึงมาจาก 
ความนิยมของนักทองเที่ยวที่ตองการเขามาเที่ยวในประเทศไทย นอกจากน้ี ภาครัฐไดสงเสริมใหป 2558 เปนปแหงการ
ทองเที่ยววิถีไทยและใหการสนับสนุนการทองเที่ยวไปในจังหวัดตางๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงมีความเปนไปไดที่ธุรกิจโรงแรมใน
ทุกภาคของประเทศไทยจะมีการขยายตัว อีกทั้ง การเขาสูประชาคมอาเซียนจะสงผลใหมีการเดินทางระหวางกันในกลุม
ประชาคมเซียนมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกทางหน่ึงดวย 
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เอกสารแนบ 2 

ขอมูลโดยสรุปของ 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

1. ประวัติความเปนมาท่ีสําคัญ 

  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) กอต้ังในป 2521 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย GOLD ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2537 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 

ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“UV”) ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนของ UV 
ใหเขาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ (“Voluntary Tender Offer” หรือ “VTO”) โดยภายหลัง
การสิ้นสุดการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ GOLD ทําให UV ไดเขาถือหุนสามัญของ GOLD จํานวนทั้งสิ้น 574.37 ลาน
หุน หรือคิดเปนรอยละ 50.64 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ GOLD และถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD (GOLD-W1) จํานวน 235.48 ลานหนวย ทําให UV เปนผูถือหุนใหญของ GOLD นับแต
น้ันเปนตนมา 

ในป 2556 GOLD จัดต้ังบริษัทยอยใหมภายใตช่ือ “บริษัท โกลเดนแลนดเรสซิเดนท จํากัด” (“GLR”) เพ่ือเปน
บริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นต้ังแตป 2556 เปนตนไป โดย GOLD ถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 99.99 

  ตอมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ GOLD ครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุน
สามัญของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) จํานวน 1,780.00 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 100.00 
ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ KLAND ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,560.00 ลานบาท จากกลุมผูถือ
หุนเดิมของ KLAND ทําให KLAND มีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD และอนุมัติใหบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 
(“ทรัสต”) โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร พรอมกันน้ีไดอนุมัติให GOLD เขาทํารายการจองซื้อ
หนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต  

  ในป 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ GOLD ครั้งที่ 22/2558 มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของ GOLD 
จํานวน 1,943,760 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 194,376 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 
บาท (2) การโอนทุนสํารองตามกฎหมายของ GOLD จํานวน 77,227,512 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ GOLD (3) 
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของ GOLD จํานวน 8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจํานวน 16,380,190,030 บาท 
เปน 7,780,590,264.25 บาท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไว
หุนละ 4.75 บาท เพ่ือชดเชยสวนต่ํากวามูลคาหุน และผลขาดทุนสะสมของ GOLD ซึ่งภายหลังการดําเนินการดังกลาว 
GOLD จะไมมีผลขาดทุนสะสม และจะมีสวนเกินทุนจากการลดทุน จํานวน 4,830,330.75 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีมติให
จายคืนสวนเกินทุนจากการลดทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนในอัตราหุนละ 0.002948 บาท ทั้งน้ี 
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GOLD ไดดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวขางตนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2558 และกําหนดวันจายเงินสวนเกินจากการลดลงทุนดังกลาวแกผูถือหุนในวันที่ 28 กันยายน 2558 

  ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ยูนิ เวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด ผูจัดการกองทรัสต โดย UV ถือหุน
รอยละ 99.997 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ยูนิ เวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด ไดยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอรตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และอยูระหวางการพิจารณาแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว  

แผนภาพโครงสรางของกลุม GOLD 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

บริษัท  แผนดินทอง  พร็อพเพอรตี้  ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน              7,780.59  ลานบาท
ทุนท่ีออกและชําระแลว  7,780.59 ลานบาท

ธุรกิจบริการและท่ีปรึกษาดานอสังหารมิทรัพย

โครงการท่ีพักอาศัย
ประเภทบานจดัสรร

บจ. บานฉางเอสเตท
(ทุนเรยีกชําระ 30 ลานบาท)

ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย

บจ. สาธรทอง
(ทุนเรยีกชําระ 154 ลานบาท)

บจ. แกรนด พาราไดส พรอ็พเพอรตี้
(ทุนเรยีกชําระ 1 ลานบาท)

บจ. วอคเกอร  โฮมส
(ทุนเรยีกชําระ 1 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แฮบิเทช่ัน
(ทุนเรยีกชําระ 5 ลานบาท)

บจ. ยูไนเตด็ โฮมส
(ทุนเรยีกชําระ 550 ลานบาท)

บจ. โกลเดน พรอ็พเพอรตี้
เซอรวิสเซส
(ทุนเรยีกชําระ 1 ลานบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหารมิทรพัยโกลด
(ทุนเรยีกชําระ 2,060 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 
(ทุนเรยีกชําระ 50 ลานบาท)

50%

25%

บจ. รทิซ วิลเลจ
(ทุนเรยีกชําระ 100 ลานบาท)

โครงการอาคาร
เชิงพาณิชย

บจ. นอรท สาธร เรยีลตี้
(ทุนเรยีกชําระ 639 ลานบาท)

บจ. นารายณ พาวิลเลียน
(ทุนเรยีกชําระ 475 ลานบาท)

โครงการท่ีพักอาศัย
ประเภทอาคารสูง 
เซอรวิส อพารทเมนทแ ละโรงแรม

บจ. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)
(ทุนเรยีกชําระ 11 ลานบาท)

บจ. แกรนด  เมยแฟร
(ทุนเรยีกชําระ 12.02 ลานบาท)

บจ. สาธรทรพัยสิน
(ทุนเรยีกชําระ 245 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด โปโล
(ทุนเรยีกชําระ 1 ลานบาท)

บจ. เอม็เอสจีแอล  พรอ็พเพอรตี้
 (ทุนเรยีกชําระ 1 แสนบาท)

กลุมแอสคอท
จากสิงคโปร

40%

25%

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

60% 

100% 

100% 

33% 

67%

100% 

100% 

บุคคลภายนอก

บจ. นอรท สาธร โฮเต็ล
(ทุนเรยีกชําระ 1,100 ลานบาท)

กลุมอิสทิชมาร
จากดไูบ

20% 

80%

บมจ. กรุงเทพบานและท่ีดิน
(ทุนเรยีกชําระ 1,780 ลานบาท)

100% 

บจ. เฟรส  สแควร
(ทุนเรยีกชําระ 20 ลานบาท)

100% 

บจ. ไพรม  พลัส  แอสเซ็ท
(ทุนเรยีกชําระ 20 ลานบาท)

100% 

บจ. รีกัล  รเีจี้ยน
(ทุนเรยีกชําระ 20.5 ลานบาท)

100% 

บจ. ไซด  วอลค  แลนด
(ทุนเรยีกชําระ 41.3 ลานบาท)

100% 

 
ที่มา : GOLD 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

GOLD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 

1. โครงการท่ีอยูอาศัย 

GOLD และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเพ่ือจําหนายหลากหลายรูปแบบภายใตแบรนดตางๆ โดย
เปนการพัฒนาโครงการบานพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส พรอม การ
พัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการใหครอบคลุมทุกระดับราคา เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมที่
แตกตางกัน โดยผลิตภัณฑของ GOLD มีแบรนดตางๆ ของกลุม GOLD ดังน้ี 
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โครงการของบริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด 

ประเภทผลิตภัณฑ แบรนด ระดับราคา โครงการปจจุบัน 

บานเดี่ยว 
 

15 - 30 ลานบาท  โกลเดน เลเจนด สาทร - กัลปพฤกษ 

บานเดี่ยว 
 

7 - 10 ลานบาท  โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5 

บานเดี่ยว / บานแฝด 
 

3.5 - 7 ลานบาท  โกลเดน วิลเลจ บางนา - กิ่งแกว 

บานเดี่ยว 
 

3.5 - 7 ลานบาท  โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ 

ทาวนเฮาส 
 

2 - 3 ลานบาท 

 โกลเดน ทาวน ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ 
 โกลเดน ทาวน เกษตร - ลาดปลาเคา 
 โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร - สถานี 

รถไฟฟาบางพล ู
 โกลเดน ทาวน วัชรพล - สุขาภิบาล 5 

บานเดี่ยว / บานแฝด 
/ ทาวนเฮาส  

2 - 5 ลานบาท  โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ - ติวานนท 

โครงการของบริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 

ประเภทผลิตภัณฑ แบรนด ระดับราคา โครงการปจจุบัน 

บานเดี่ยว 
 

5 - 30 ลานบาท 

 เดอะ แกรนด พระราม 2 
 เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทศิ 
 เดอะ แกรนด ปนเกลา 
 เดอะ แกรนด อุดมสุข 

ทาวนเฮาส 
 

2 - 3 ลานบาท  ไทม พระราม 5 

2. โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย  

ในการดําเนินธุรกิจโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย GOLD มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของลูกคาและเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเชา และทําให 
GOLD สามารถรับรูรายไดเพ่ิมขึ้น อยางตอเน่ือง ปจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยซึ่งประกอบธุรกิจประเภท 
เซอรวิสอพารทเมนท โรงแรม และอาคารสํานักงาน ดังน้ี 

 โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส 

เปนอาคารเซอรวิสอพารทเมนทที่ทันสมัย ต้ังอยูใจกลางยานธุรกิจบนถนนสาทร ใกลกับสถานีรถไฟฟาชอง
นนทรี มีความสูง 35 ช้ัน มีหองเซอรวิสอาพรทเมนทใหเชาจํานวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุป จํากัด ที่
เปนผูนําในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยช้ันนําจากประเทศสิงคโปร นอกจากน้ี พ้ืนที่ของอาคารระหวางช้ัน 21 
ถึง 35 เปนที่ต้ังของ สกาย วิลลาส ซึ่งเปนที่อยูอาศัยใหเชาระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซเนอรที่มีช่ือเสียง 
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 โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท 

เมยแฟร แมริออท ถูกออกแบบใหเปนเซอรวิส อพารทเมนทที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของกรุงเทพ โดยตัวอาคารสูง 
25 ช้ัน ปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรมได และ GOLD ไดขายสิทธิการเชาของอาคารดังกลาวใหแก
กองทุนโกลดพร็อพเพอรต้ีฟนด (GOLD ถือหุนอยูประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบดวยหองพักจํานวน 164 หอง 
หองพักมีขนาดต้ังแต 1-3 หองนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่งเปนบริษัทบริหารงานดานการ
โรงแรมช้ัน นําของโลก โครงการต้ังอยูใจกลางซอยหลังสวน ไมไกลจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และใกลสวมลุมพินี ซึ่งถือ
เปนบริเวณที่เปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในยานธุรกิจของกรุงเทพ 

 โครงการสาทร สแควร 

เปนอาคารสํานักงานสูง 40 ช้ันและช้ันใตดิน 5 ช้ัน มีพ้ืนที่เชากวา 73,000 ตารางเมตร ต้ังอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ
ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอระหวางถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจากสถานี
รถไฟฟาชองนนทรี อาคารสาทร สแควร มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ รวมถึงมีพ้ืนที่เชาในแตละช้ันที่เปนพ้ืนที่
เปดโลงไมมีเสาและมีฝาเพดานสูงทําใหมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่สํานักงานไดหลายแบบ อีกทั้งยังเปนอาคารอนุรักษ
พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC 

 โครงการ โกลเดนแลนด บิวดิ้ง 

โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง มีพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ช้ันและช้ันใตดิน 
1 ช้ัน อาคารต้ังอยูใกลกับยานชอปปงใจกลางเมืองและโรงแรมท่ีสําคัญ เชน Central World เกษรพลาซา เซ็นทรัลชิดลม  
โรงแรมโฟร ซีซั่น โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล นอกจากน้ัน โกลเดนแลนด บิวด้ิง
สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีราชดําริและสถานีชิดลมเพียงไมก่ีนาที โดยอาคารไดรับการออกแบบมา
ใหสามารถมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่ เพ่ือตอบรับความตองการของผูเชาอาคาร 

 โครงการ พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 

โครงการ พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ ต้ังอยูที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนรีสอรทเพ่ือการ
พักผอนและอยูอาศัยทามกลางทิวทัศนเชิงเขาอันสวยงาม มีเน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร ประกอบดวย สนามกอลฟมาตรฐาน 18 
หลุม รายลอมดวยเนินเขาสูง และน้ําตกตามธรรมชาติ ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม บานเด่ียว โรงเรียนฝกหัดกอลฟ สปอรต
คอมเพล็กซ สวนปา พรอมดวยอาคารสโมสรอันกวางใหญ รานคา หองสัมมนา และยังมีพ้ืนที่สําหรับพัฒนาอยางตอเน่ือง
ในอนาคต 

 โครงการดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก 

โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก ต้ังอยูขางอาคารสาทร สแควร บนถนนนสาทร เปนโรงแรมหรูที่มีหองพัก
จํานวน 403 หอง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งทางรถยนต และรถไฟฟาบีทีเอส 
โดยโรงแรมไดเริ่มเปดดําเนินการแลวต้ังแตเดือนธันวาคม 2555 

 โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร (FYI Center) 

โครงการต้ังอยูตรงขามศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอสรางบนเน้ือที่ดิน 8-
3-75.28 ไร ต้ังอยูตรงหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกลสถานีรถไฟฟาใตดินสถานีศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ โดยโครงการจะพัฒนาเปนพ้ืนที่สํานักงานและโรงแรม มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ป 
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2559 (สินทรัพยที่จะจําหนายใหแกทรัสต ที่อยูระหวางการพิจารณาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.) 

 โครงสรางรายได ของ GOLD และบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนแรกของป 2558 เปนดังน้ี 
  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 
   -  โครงการบานเดี่ยว 842.00 50.09 622.23 39.04 3,071.94 69.26 4,746.72 83.59 
   -  โครงการอาคารชุด 3.88 0.23 - - - - - - 
รายไดจากการเชาและบริการ 
   -  เซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรม 393.15 23.39 412.17 25.86 376.02 8.48 327.55 5.77 
   -  อาคารสํานักงานใหเชา 318.10 18.92 439.65 27.58 532.81 12.01 522.07 9.91 
   -  อืน่ๆ 63.51 3.78 69.15 4.34 51.64 1.16 36.86 0.65 
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ 
   -  โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 22.76 1.35 22.17 1.39 19.43 0.44 12.28 0.22 
รายไดอ่ืน 
   -  กําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่จัดประเภท

เปนถอืไวเพือ่ขาย - - - - 323.73 7.30 1.24 0.02 
   -  รายไดจากเงินลงทุน 23.38 1.39 14.15 0.89 17.71 0.40 11.99 0.21 
   -  รายไดจากคาบริหารโครงการ 5.81 0.35 8.25 0.52 - - - - 
   -  รายไดอื่นๆ 8.30 0.50 6.11 0.38 41.89 0.95 19.91 0.35 

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

 คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 
 รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ 
2. นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ/กรรมการ 
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
5. นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการ 
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
7. นายชายนอย เผ่ือนโกสุม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ GOLD ไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นาย
ธนพล ศิริธนชัย นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการสองในสี่คนลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) GOLD มีทุนจดทะเบียนจํานวน 7,780,590,264.25 
บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 7,780,590,264.25 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,638,019,003 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 

 รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนท้ังหมด 
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) * 912,829,675 55.73 
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED** 284,353,695 17.36 
3. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 82,689,523 5.05 
4. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพือ่การเลี้ยงชีพ 16,525,800 1.01 
5. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน 9,541,900 0.58 
6. นายบุญเกียรติ   เอื้อสุดกจิ  8,249,100 0.50 
7.  EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES  6,949,400 0.42 
8. นายสนิท ดษุฎีโหนด  5,862,900 0.36 
9. นายวิโรจน จิระพงษตระกูล  5,501,400 0.34 

10. นางสุดใจ วุฒิศกัดิ์ศิลป  4,650,000 0.28 
 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 1,337,153,393 81.63 

11. ผูถือหุนอื่น 300,865,610 18.37 
 รวม 1,638,019,003 100.00 

หมายเหตุ : * รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) สามารถดไูดจากเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี ้

** เปนกองทุนสวนบุคคล ซ่ึงไมมีความเกี่ยวของกับกรรมการและ/หรือผูถือหุนใหญของ GOLD และ UV 

 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ GOLD และบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557  และงวด 9 
เดือนแรกของป 2558 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 25551/ ป 25562/ ป 25573/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย                 
สินทรัพยหมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 219.05  1.87  156.36  1.24  147.94  0.70  194.35 0.90 
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา 113.93  0.97  11.73  0.09  9.54  0.04  14.50 0.07 
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน-เงินฝาก
ออมทรัพย 0.06  0.00  - - - - - - 
ลูกหนี้การคา 117.92  1.01  120.73  0.96  92.24  0.43  106.23 0.49 
ลูกหนี้และเงินทดรองจายแกกิจการท่ี 0.75  0.01  1.62  0.01  - - - - 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 25551/ ป 25562/ ป 25573/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
เก่ียวของกัน 
เงินกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 196.24  1.68  - - - - - - 
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 656.29  5.61  1,883.63  14.97  11,399.36  53.59  10,755.03 49.83 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 80.54  0.69  107.51  0.85  177.87  0.84  217.84 1.01 
สินทรัพยจัดประเภทเปนถือไวเผ่ือขาย - - 50.95  0.41  - - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,384.78  11.84  2,332.53  18.54  11,826.95  55.60  11,287.95 52.30 

สินทรัพยไมหมุนเวียน                 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 6.51  0.06  5.58  0.04  34.58  0.16  16.83 0.08 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 371.31  3.17  271.35  2.16  243.73  1.15  239.55 1.11 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 174.72  1.39  212.78  1.00  188.43 0.87 
อสังหาริมทรัพยพัฒนาเพื่อขาย 149.01  1.27  154.58  1.23  51.78  0.24  51.78 0.24 
คาความนิยม - - - - 1.63 0.01 1.63 0.01 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 6,429.06  54.96  6,212.59  49.39  5,243.40  24.65  6,175.27 28.61 
สิทธิการเชา 1,521.52  13.01  1,489.24  11.84  1,466.15  6.80  1,408.01 6.52 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,691.87  14.46  1,787.25  14.21  1,828.17  8.60  1,959.95 9.08 
สินทรัพยไมมีตัวตน 48.41  0.41  55.13  0.44  13.22  0.06  11.53 0.05 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 27.43  0.23  20.54  0.16  50.14  0.24  51.24 0.24 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 66.97  0.57  76.03  0.60  317.58  1.49  192.33 0.89 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,312.09  88.16  10,247.01  81.46  9,443.16  44.40  10,296.55 47.70 

รวมสินทรัพย  11,696.87  100.00  12,579.54  100.00  21,270.11  100.00  21,584.50 100.00  

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 1.82  0.02  865.63  6.88  3,647.17  17.15  3,216.90 14.90 
เจาหนี้การคา 39.60  0.34  132.37  1.05  798.35  3.75  1,309.32 6.70 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,342.94  11.48  242.74  1.93  2,817.96  13.25  2,515.55 11.65 
หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - - - 249.47  1.17  249.99 1.16 
รายไดรอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดภายในหน่ึงป 29.92  0.26  29.92  0.24  29.92  0.14  29.92 0.14 
ภาษีเงินไดคางจาย 1.28  0.01  - - 73.21  0.34  37.83 0.18 
เงินรับลวงหนาคาใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1.98  0.02  25.31  0.20  - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 475.80  4.07  378.55  3.01  532.09  2.50  620.26 2.87 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,893.34  16.19  1,674.52  13.31  8,148.17  38.31  7,979.77 36.97 

หน้ีสินไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,971.59  16.86  3,022.54  24.03  3,539.23  16.64  3,636.33 16.85 
เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุนของบริษัทยอย 262.21  2.24  273.42  2.17  470.02  2.21  481.10 2.23 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 2 หนา 8 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2558 ป 25551/ ป 25562/ ป 25573/ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
รายไดรอตัดบัญชี 798.89  6.83  769.16  6.11  738.96  3.47  716.52 3.32 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 206.10  1.76  204.00  1.62  341.35  1.60  329.80 1.53 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23.94  0.20  16.26  0.13  37.80  0.18  46.51 0.22 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 156.44  1.34  206.14  1.64  232.07  1.09  240.42 1.11 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 444.51  3.80  526.63  4.19  400.17  1.88  435.13 2.02 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,863.68  33.03  5,018.15  39.89  5,759.60  27.08  5,885.81 27.27 

รวมหนี้สิน 5,757.02  49.22  6,692.67  53.20  13,907.77  65.39  13,865.58 64.24 

สวนของผูถอืหุน 
ทุนจดทะเบียน 16,382.13    16,382.13    16,382.13    7,780.59 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว - หุนสามัญ 11,341.48  96.96  12,678.71  100.79  16,380.19  77.01  7,780.59 36.05 
สวนตํ่ากวามูลคาหุน (3,810.72) (32.58) (4,746.78) (37.73) (7,337.81) (34.50) - - 
กําไร (ขาดทุน) สะสม             
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 99.83  0.85  104.46  0.83  125.72 0.59  52.90 0.25 
    กําไร(ขาดทุน)สะสม (1,469.48) (12.56) (1,904.53) (15.14) (1,575.62) (7.41) 125.21 0.58 
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน - - - - 29.53  0.14  29.53 0.14 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 6,161.11  52.67  6,131.86  48.74  7,622.01  35.83  7,988.23 37.01 
สวนไดเสียที่ไมมอีาํนาจควบคุม (221.26) (1.89) (244.99) (1.95) (259.67) (1.22) (269.31) (1.25) 

รวมสวนของผูถอืหุน 5,939.85  50.78  5,886.87  46.80  7,362.34  34.61  7,718.92 35.76 

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 11,696.87  100.00  12,579.54  100.00  21,270.11  100.00  21,584.50 100.00  

หมายเหต ุ: 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 

2/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 

3/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชี
แสดงเปรียบเทียบไวกับงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ป 2555 ป 25561/ ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

รายได                 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 845.88  50.32  622.23  39.04  3,071.94  69.26  4,746.72  83.59  
รายไดจากการใหเชาและบริการ 774.77  46.09  920.96  57.78  960.47  21.66  886.47  15.61  
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ 22.76  1.35  22.17  1.39  19.43  0.44  12.28  0.22  
รายไดคาการจัดการ 5.81  0.35  8.25  0.52   -  - -  -  
รายไดจากการลงทุน 23.37  1.39  14.15  0.89  17.71  0.40  11.99  0.21  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ป 2555 ป 25561/ ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยจัดประเภท
เปนถือไวเพื่อขาย  -  -  -  - 323.73  7.30  -  -  
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจ - - - - - - 1.24  0.02  
รายไดอื่น 8.30  0.49  6.11  0.38  41.89  0.94  19.91  0.35  
     รวมรายได 1,680.89  100.00  1,593.87  100.00  4,435.17  100.00  5,678.61  100.00  

คาใชจาย                 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 636.39  37.86  483.54  30.34  2,147.47  48.42  3,333.89  58.71  
ตนทุนการใหเชาและบริการ 578.29  34.40  621.07  38.97  600.39  13.54  479.22  8.44  
ตนทุนกิจการสนามกอลฟ 11.61  0.69  12.50  0.78  12.73  0.29  8.94  0.16  
คาใชจายในการขาย 73.45  4.37  69.72  4.37  326.66  7.37  499.22  8.79  
คาใชจายในการบริหาร 686.41  40.84  536.79  33.68  815.26  18.38  709.62  12.50  
ตนทุนทางการเงิน 286.04  17.02  248.81  15.61  182.21  4.11  213.26  3.76  
     รวมคาใชจาย 2,272.19  135.18  1,972.43  123.75  4,084.72  92.10  5,244.15  92.35  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - 
การบัญชีดานผูลงทุน                 
   บริษัทรวม (1.74) (0.10) (68.64) (4.31) 0.75  0.02  25.19  0.44  
   กิจการท่ีควบคุมรวมกัน  -  -  -  - 5.77  0.13  -  -  
รวม (1.74) (0.10) (68.64) (4.31) 6.52  0.15  25.19  0.44  
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (593.04) (35.28) (447.20) (28.06) 356.97  8.05  459.65  8.09  
คาใชจายภาษีเงินได (27.23) (1.62) (6.95) (0.44) (52.36) (1.18) (98.24) (1.73) 
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด (620.27) (36.90) (454.15) (28.49) 304.61  6.87  361.41  6.36  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน 2.12     -   10.36  -   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (618.15)   (454.15)   314.97  361.41   

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)   
ผูถือหุนของบริษัท (566.25)   (430.42)   305.30  371.05   
สวนไดเสียที่ไมมอีาํนาจควบคุม (54.02)   (23.73)   (0.69)  (9.64) 
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด (620.27)   (454.15)   304.61  361.41   

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาทตอหุน)               
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.4993)    (0.3543)   0.1983  0.2265 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (0.4097)   (0.2863)   0.1919  0.2265 

หมายเหต ุ: 1/ตัวเลขงบการเงินป 2556 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไว
กับงบการเงินป 2557 
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กระแสเงินสด 
หนวย : ลานบาท ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (83.79) (1,026.59) (2,297.07) 2,073.71 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน (190.33) (59.68) 256.10 (1,177.35) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (326.37) 1,023.58  2,032.55 (849.95) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (600.49) (62.69) (8.42) 46.41 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 819.54  219.05  156.36 147.94  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 219.05  156.36  147.94 194.35 

หมายเหตุ :  งบการเงินป 2555 - 2557 ผานการตรวจสอบและขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 9 เดือนแรกของป 2558 ผานการสอบทานโดย
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.73  1.39  1.45  1.41  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.24  0.17  0.03  0.04  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.05) (0.58) (0.47) 0.34 1/ 

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา  2/ (เทา) 18.17  26.92  25.77  32.161/  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  2/ (วัน) 19.81  13.37  13.97  11.19  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ 3/ (เทา) 0.75  0.38  0.32  0.401/  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 3/ (วัน) 478.34  945.50  1,113.37  897.10  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้การคา  3/ (เทา) 4.71  5.62  4.61  4.221/  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย 3/ (วัน) 76.44  64.02  78.01  85.35  

วงจรเงินสด 3/ (วนั) 401.89  881.48  1,035.36  811.76  
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)        

 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  25.38  28.64  31.87  32.30  

 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  (36.90) (28.49) 6.87  6.36  

 อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (รอยละ)  (8.79) (7.00) 4.44  6.341/  
 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)      

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  (5.08) (3.74) 1.80  2.251/  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  (21.87) (12.18) 32.30  40.721/  

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  0.14  0.13  0.26  0.351/  
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)      

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา)  0.93  1.09 1.82 1.74 
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หมายเหต ุ:  1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ 
 2/ อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาคํานวณจากธุรกิจใหเชาและบริการเทานั้น เนื่องจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยนั้น 
รับรูรายไดเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ เงินมัดจําและเงินคางวดดาวนรับบันทึกเปนหนี้สินเม่ือไดรับชําระ จะไมบันทึก
ลูกหนี้คางวดดาวนคางชําระ บัญชีลูกหนี้การคาจะมีเพียงลูกหนี้จากธุรกิจใหเชาและบริการ ในขณะเดียวกันมีการ
บันทึกรายไดคางรับจากสัญญาเชาดําเนินงานรวมอยูในบัญชีลูกหนี้การคา ซ่ึงเปนการบันทึกรายไดคาเชาดวยวิธี
เสนตรงจากคาเชาที่จะไดรับสูงข้ึนในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงาน  ลูกคาไมไดคางชําระจริงยังไมสามารถเรียกเก็บ
หนี้ได สูตรการคํานวณจึงคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการหารดวยรายไดคาเชาและคาบริการคางรับที่ไมรวม
รายไดคางรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเฉลี่ย 

3/  อัตราสวนในกลุมนี้ใชวัดสภาพคลองของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยเทานั้น เนื่องจากในธุรกิจใหเชาและบริการมีสินคา
คงเหลืออยูเปนจํานวนไมมากและไมใชสวนหลักในการประกอบธุรกิจ อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ใชตนทุน
ขายอสังหาริมทรัพยหารดวยบัญชีโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเฉลี่ย อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา ใช
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย หารดวยเจาหนี้การคาเฉลี่ย (ซ่ึงยอดเจาหนี้โดยสวนใหญจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย) 
สวนวงจรเงินสด เนื่องจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยไมมีลูกหนี้การคา จึงคํานวณจากระยะเวลาขายสินคาหักระยะเวลา
จายชําระหนี้เทานั้น 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2555 - 2557 

รายไดรวม 

GOLD มีรายไดรวมในป 2555 - 2557 จํานวน 1,680.89 ลานบาท 1,593.87 ลานบาท และ 4,435.17 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดสวนใหญมาจากการขายอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 50.32 รอยละ 39.04 และรอยละ 69.26 ของรายได
รวม รองลงมาเปนรายไดจากการใหเชาและบริการคิดเปนรอยละ 46.09 รอยละ 57.78 และรอยละ 21.66 ของรายไดรวม 
สวนที่เหลือเปนรายไดจากธุรกิจอื่นคิดเปนรอยละ 3.58 รอยละ 3.18 และรอยละ 9.08 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 
ตามลําดับ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

GOLD  มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2555 - 2557 จํานวน 845.88 ลานบาท 622.23 ลานบาท และ 
3,071.94 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (223.65) ลานบาท  และ 2,449.71 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอย
ละ (26.44) และรอยละ 393.70 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ โดยในป 2556 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการบานจัดสรร เน่ืองจากจํานวนบานและ
ที่ดินคงเหลือขายในโครงการเกาลดลง ประกอบกับ GOLD ยังไมสามารถรับรูรายไดจากการขายโครงการใหมที่อยูระหวาง
การลงทุนได สําหรับป 2557 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู
รายไดจากการขายโครงการบานจัดสรรที่พัฒนาใหมจํานวน 7 โครงการ ซึ่ง GOLD เริ่มพัฒนามาต้ังแตกลางป 2556 จํานวน 
3 โครงการ และระหวางป 2557 จํานวน 4 โครงการ นอกจากน้ี  GOLD รับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในโครงการ
บานจัดสรรของกลุม KLAND ที่ GOLD ไดเขาไปลงทุนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จํานวน 770.43 ลานบาท ซึ่งยอดรายได
ดังกลาวไดรวมรายไดของกลุม KLAND แตวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนชวงที่กิจการที่อยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันไดเขาซื้อสวนไดเสียถึงเกณฑที่นับไดวาเขาควบคุมกิจการจํานวน 597.77 ลานบาท  
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รายไดจากการใหเชาและบริการ 

GOLD มีรายไดจากการใหเชาและบริการในป 2555 - 2557 เปนจํานวน 774.77 ลานบาท 920.96 ลานบาท 960.47 
ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 146.19 ลานบาท  และ 39.51 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.87  และรอยละ 4.29 ในป 
2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 รายไดจากการใหเชาและบริการเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญมาจากโครงการ
อาคารสํานักงาน สาทร สแควร ซึ่งมีอัตราการเชาเพ่ิมขึ้น สําหรับป 2557 รายไดจากการใหเชาและบริการเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับป 2556 สาเหตุหลักเพ่ิมขึ้นจากโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ เปนจํานวน 81.88 ลานบาท และโครงการโกลเดนแลนด 
บิวด้ิงจํานวน 10.21 ลานบาท เน่ืองจากการปรับกลยุทธทางการตลาดของโครงการอาคารสํานักงานใหเหมาะสมกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย จึงสงผลใหมีอัตราการเชาพ้ืนที่และอัตราคาเชาดีขึ้นกวาปกอน ในขณะที่รายไดจากการใหเชาและบริการ
บางสวนลดลงจากโครงการเมยแฟร แมริออท จํานวน 29.80 ลานบาท และโครงการอื่นๆ จํานวน 22.78 ลานบาท โดยสวน
ใหญเปนกิจการโรงแรมและเซอรวิสอพารเมนทที่จํานวนลูกคาชาวตางชาติที่เขาพักอาศัยลดลงสืบเน่ืองจากเหตุการณความ
ไมสงบทางการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดขึ้นระหวางป 2557 และการท่ีรัฐบาลประกาศใช พระราชกําหนดในสถานการณ
ฉุกเฉิน 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย 

GOLD  มีกําไรจากการขายสินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการหลักในป 2557 จํานวน 323.73 ลานบาท 
โดยเปนการขายโครงการรามคําแหงและที่ดินในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง GOLD มีนโยบายที่จะขายสินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ประกอบกิจการหลักทั้งหมดที่เหลือภายในป 2558 - 2559 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  

GOLD มีตนทุนขายอสังหาริมทรัพยในป 2555 - 2557 จํานวน 636.39 ลานบาท 483.54 ลานบาท และ 2,147.47 
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 75.23 รอยละ 77.71 และรอยละ 69.91 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 
2555 - 2557 ตามลําดับ ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (152.85) ลานบาท และ 1,663.93 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (24.02) และรอยละ 344.11 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ อัตราสวนตนทุนตอรายไดในป 2556 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2555 สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการบานจัดสรร
เพ่ิมขึ้น สําหรับป 2557 อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดลดลงเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักเกิดจากโครงการใหมที่มีอัตรา
กําไรขั้นตนสูงกวาเดิม นอกจากน้ีในป 2557 GOLD ไดรวมตนทุนขายอสังหาริมทรัพยของ KLAND จํานวน 596.99 ลาน
บาท ตามการรับรูรายได เน่ืองจาก GOLD ไดเขาไปลงทุนใน KLAND เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 

ตนทุนจากการใหเชาและบริการ 

GOLD มีตนทุนการใหเชาและบริการในป 2555 - 2557 จํานวน 578.29 ลานบาท 621.07 ลานบาท 600.39 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 74.64 รอยละ 67.44 และรอยละ 62.51 ของรายไดจากการใหเชาและบริการ ในป 2555 - 
2557 ตามลําดับ ตนทุนการใหเชาและบริการเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน 42.78 ลานบาท  และ (20.68) ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) รอยละ 7.40 และรอยละ (3.33) ในป 2556 -2557 ตามลําดับ ในป 2556 ตนทุนการใหเชาและบริการเพ่ิมขึ้น สาเหตุ
หลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนของโครงการอาคารสํานักงานสาทร สแควร เพ่ิมขึ้น ในขณะที่สัดสวนตนทุนการใหเชา
และบริการตอรายไดจากการใหเชาและบริการลดลง เน่ืองจากตนทุนโครงการอาคารสํานักงานสาทร สแควร ที่เพ่ิมขึ้นสวน
ใหญเปนคาบริการเฉพาะสวนตนทุนผันแปรตามอัตราสวนการใหเชา ในขณะที่ตนทุนคงที่และคาเสื่อมราคาไมไดปรับเพ่ิม
มากนัก สําหรับป 2557 ตนทุนการใหเชาและบริการลดลงเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของตนทุน
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โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิงจํานวน 9.30 ลานบาท โครงการเมยแฟร แมริออท จํานวน 19.54 ลานบาท และโครงการ ดิ 
แอสคอท สาทร แบงคอก จํานวน 12.24 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบการรับรูตนทุนคาเชาและคาบริการวิธีเสนตรงตาม
มาตรฐานบัญชีใหมในป 2556 และผันแปรตามยอดรายไดที่ลดลง ในขณะที่ตนทุนโครงการ สาทร สแควร เพ่ิมขึ้นจํานวน 
31.11 ลานบาท 

คาใชจายในการขาย 

GOLD  มีคาใชจายในการขายในป 2555 - 2557 จํานวน 73.45 ลานบาท 69.72 ลานบาท 326.66 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 4.37 รอยละ 4.37 รอยละ 7.37 ของรายไดรวม ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ คาใชจายในการขาย
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (3.73) ลานบาท และ 256.94 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (5.08) และรอยละ 368.53 ในป 
2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 คาใชจายในการขายลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายบาน
จัดสรรลดลง และคาใชจายในการขายของโครงการ อาคารสํานักงาน สาทร สแควรลดลงจากการที่ GOLD หันมาใช
พนักงานของ GOLD ทําหนาที่แทนและการลดคานายหนาในการจัดหาผูเชารายใหม สวนในป 2557 คาใชจายในการขาย
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของรายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน สวนใหญเพ่ิมขึ้นในสวน
ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนบานและท่ีดิน คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปดขาย
โครงการใหมและคาใชจายในการสงเสริมการขายในระหวางป และเปนไปตามอัตราการเชาพ้ืนที่ของโครงการอาคาร
สํานักงาน สาทร สแควร ที่เพ่ิมขึ้น 

คาใชจายในการบริหาร 

GOLD มีคาใชจายในการบริหารในป 2555 - 2557 จํานวน 686.41 ลานบาท 536.79 ลานบาท 815.26 ลานบาท  
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 40.84 รอยละ 33.68 รอยละ 18.38 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ คาใชจายในการ
บริหารเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (149.62) ลานบาท และ 278.47 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (21.80) และรอยละ 
51.88 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 คาใชจายในการบริหารลดลงเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของประมาณการหน้ีสินจากคดีความจํานวน 101.25 ลานบาท คาเผ่ือการลดมูลคาของสินทรัพยจํานวน 40.16 ลานบาท   
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจํานวน 33.91 ลานบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 7.49 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นจํานวน 80.70 ลานบาท สําหรับป 2557 คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุ
หลักมาจากการคาใชจายในการบริหารและจัดการสวนกลางเพ่ิมขึ้นตามจํานวนโครงการบานจัดสรรที่เพ่ิมขึ้น และในปน้ีมี
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยที่ต้ังเพ่ิมขึ้นจํานวน 154.37 บาท 

ตนทุนทางการเงิน 

GOLD มีตนทุนทางการเงินในป 2555 - 2557 จํานวน 286.04 ลานบาท 248.81 ลานบาท 182.21 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 17.02 รอยละ 15.61 และรอยละ 4.11 ของรายไดรวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ  ตนทุนทาง
การเงินลดลงจํานวน 37.23 ลานบาท และ 66.60 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.02 และรอยละ 26.77 ในป 2556 - 2557 
ตามลําดับ ตนทุนทางการเงินในป 2556 และ 2557 ลดลงอยางตอเน่ือง สาเหตุหลักมา GOLD มีการเจรจาขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิม และการเปล่ียนแปลงสถาบันการเงินผูใหเงินกู ไปยังผูใหกูที่ใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา และ
สวนของเงินกูยืมใหมก็สามารถบันทึกเขาเปนสวนหน่ึงของตนทุนการพัฒนาโครงการได 

 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 2 หนา 14 - 

ภาษีเงินได 

GOLD มีภาษีเงินไดในป 2555 - 2557 จํานวน 27.23 ลานบาท 6.95 ลานบาท และ 52.36 ลานบาท ตามลําดับ ภาษี
เงินไดเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (20.28) ลานบาท และ 45.41 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (74.48) และรอยละ 
653.38 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ ในป 2556 GOLD มีภาษีเงินไดลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 สวนใหญเปนรายการลดลง
ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สําหรับป 2557 คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักเกิดจากผล
การดําเนินงานที่มีกําไรเพ่ิมขึ้น ทําให GOLD มีคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้นจํานวน 39.90 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีการ
บันทึกผลแตกตางช่ัวคราวของภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้นสุทธิจํานวน 3.75 ลานบาท และเปนคาใชจายภาษีเงินไดสุทธิ
ของ KLAND จํานวน 1.76 ลานบาท 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

GOLD มีกําไร(ขาดทุน)สุทธิในป 2555 - 2557 จํานวน (620.27) ลานบาท (454.15) ลานบาท และ 304.61 ลาน
บาท และมีอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิเทากับรอยละ (36.90) รอยละ (28.49) และรอยละ 6.87 ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ 

ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกของป 2558 

GOLD มีรายไดรวมในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 5,678.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 2,655.88 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,022.73 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 113.81 รายไดรวมท่ี
เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

- รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย GOLD มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในงวด 9 เดือนแรกของป 
2558 จํานวน 4,746.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1,586.86 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,159.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 199.13 สาเหตุหลักมาจากรายไดจากโครงการบาน
จัดสรรที่พัฒนาข้ึนใหมจํานวน 12 โครงการ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีเพียง 4 โครงการ และ
การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของกลุม KLAND ที่ GOLD ไดเขาไปลงทุนเมื่อปลายป 2557 
จํานวน 1,352.87 ลานบาท 

- รายไดจากการใหเชาและบริการ GOLD มีรายไดจากการใหเชาและบริการในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 
จํานวน 886.47 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 699.68 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
จํานวน 186.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.70 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน 
จํานวน 135.25 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่มีอัตราการเชา
พ้ืนที่และอัตราคาเชาดีขึ้นกวาปกอน และเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและเซอรวิส อพารมเมนทจํานวน 58.77 
ลานบาท 

- รายไดอื่น GOLD มีรายไดอื่นในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 33.14 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 355.08 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 321.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.67 
สาเหตุหลักเกิดจากในป 2557 GOLD มีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชในการประกอบกิจการหลัก
จํานวน 323.73 ลานบาท ในขณะที่ป 2558 มีรายการดังกลาว 1.24 ลานบาท  
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GOLD มีคาใชจายรวมในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 5,244.15 ลานบาท บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 2,202.02 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,042.13 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 138.15 สาเหตุ
หลักมาจาก 

- ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย GOLD มีตนทุนขายอสังหาริมทรัพยในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 
3,333.89 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1,057.01 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
จํานวน 2,276.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 215.41 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับรายได
จากการขายอสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมขึ้น แตมีอัตรากําไรข้ันตนเพียงรอยละ 29.76 ลดลงเม่ือเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 33.39 หรือลดลงรอยละ 3.63 เน่ืองจากการลดราคาเพ่ือรักษา
สวนแบงตลาดจากภาวะการแขงขันที่สูง และการชะลอตัวของบานราคา 10 ลานบาทข้ึนไป  

- ตนทุนการใหเชาและบริการ GOLD มีตนทุนการใหเชาและบริการในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 
479.22 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 442.93 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 
36.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.19 ตนทุนการใหเชาและบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได
จากการใหเชาและบริการ ทําใหอัตรากําไรขั้นตนในธุรกิจน้ีเทากับรอยละ 45.94 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 36.70 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.24 

- คาใชจายในการขาย GOLD มีคาใชจายในการขายในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 499.22 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 180.55 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 318.67 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 176.50 คาใชจายในการขายที่เพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากการเติบโตของรายไดจากการขายบาน
พรอมที่ดิน สวนใหญเพ่ิมขึ้นในสวนของภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนบานพรอมที่ดิน 
คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเปดขายโครงการใหมและคาใชจายในการสงเสริมการขายใน
ระหวางป 

- คาใชจายในการบริหาร GOLD มีคาใชจายในการบริหารในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 709.62 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 381.42 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 328.20 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 86.05 คาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญเกิดจากคาใชจายในการบริหารและ
จัดการสวนกลางตามจํานวนโครงการบานจัดสรรที่เพ่ิมขึ้น และมีการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับการรับรูคาใชจายในการบริหารของ KLAND จํานวน 135.31 ลานบาท 

- ตนทุนทางการเงิน GOLD มีตนทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 213.26 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 130.55 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 82.71 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 63.36 สาเหตุหลักมาจากตนทุนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาซื้อกิจการกลุม 
KLAND เมื่อปลายป 2557 ซึ่ง GOLD มีแผนจะจายชําระคืนเงินกูดังกลาวในป 2559 

GOLD มีคาใชจายภาษีเงินไดในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 98.24 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 37.64 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 60.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 161.00 เน่ืองจาก GOLD มี
กําไรเพ่ิมขึ้น ในขณะที่งวดเดียวกันของปกอนมีการใชผลประโยชนทางภาษีจากขาดทุนสะสมในปกอนๆ  
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ดังน้ัน GOLD มีกําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 361.41 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับ
รอยละ 6.36 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิในงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 415.00 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ
เทากับรอยละ 15.63 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2555 - 2557 

สินทรัพยรวม 

GOLD มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 11,696.87 ลานบาท 12,579.54 ลานบาท และ 
21,270.11 ลานบาท สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 882.67 ลานบาท และ 8,690.57 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.55 และ
รอยละ 69.08 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ ณ สิ้นป 2556 GOLD มีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปกอน สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา โดย GOLD จัดซื้อที่ดิน พัฒนาสาธารณูปโภค และ
กอสรางบานจัดสรรเพ่ิมใหมจํานวน 5 โครงการ สําหรับ ณ สิ้นป 2557 GOLD มีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปกอน 
สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาจํานวน 9,515.73 ลานบาท จากการจัดซื้อ
ที่ดินในโครงการใหมเพ่ิมขึ้นในระหวางงวด ตนทุนคาพัฒนาโครงการ และคากอสรางบานตามที่ลูกคาไดจองซื้อแลว 
รวมถึงการเขาซื้อกิจการกลุม KLAND การเพ่ิมขึ้นของที่ดินอาคาร และอุปกรณ จํานวน 40.92 ลานบาท จากการลงทุน
พัฒนา วิคเตอรคลับ สวนจัดประชุมในโครงการสาทรสแควร และคากอสรางโรงแรมในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร และ
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น จํานวน 241.55 ลานบาท จากเงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาหลักในโครงการเอฟ
วายไอเซ็นเตอรและการลดลงของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 969.19 ลานบาท จากการจําหนายทรัพยสินที่ไมได
มีไวในการประกอบกิจการหลัก และการโอนยายไปเปนโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 

หน้ีสินรวม 

GOLD มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 5,757.02 ลานบาท 6,692.67 ลานบาท และ 
13,907.77 ลานบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 935.65 ลานบาท และ 7,215.10 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.25 และรอย
ละ 107.81 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ ณ สิ้นป 2556 GOLD มีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปกอน สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 863.81 ลานบาท และ 1,050.95 ลานบาท 
ตามลําดับ รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาจํานวน 92.77 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปจํานวน 1,100.20 ลานบาท สําหรับ ณ สิ้นป 2557 GOLD มีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจาก ณ 
สิ้นปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหวางป รวมถึงการรวมหน้ีสินของกลุม KLAND เขามา
ในระหวางป 

สวนของผูถือหุนรวม 

GOLD มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 จํานวน 5,939.85 ลานบาท 5,886.87 ลานบาท  
และ 7,362.34 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน (52.98) ลานบาท และ 1,475.47 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/
(ลดลง)รอยละ (0.89) และรอยละ 25.06 ณ สิ้นป 2556 - 2557 ตามลําดับ ณ สิ้นป 2556 GOLD มีสวนของผูถือหุนรวมลดลง
จาก ณ สิ้นปกอน สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในระหวางปจํานวน 454.15 ลานบาท และ GOLD ไดรับเงินจาก
การใชสิทธิซื้อหุนจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 401.17 ลานบาท สําหรับ ณ สิ้นป 2557 GOLD มีสวนของผูถือหุน
รวมเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปกอน สาเหตุหลักเกิดการจดทะเบียนเพ่ิมทุนใหมจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1,110.45 ลาน
บาท และผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในระหวางปจํานวน 314.97 ลานบาท 
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ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 

GOLD มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 21,584.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 
314.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.48 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของคากอสรางอาคารสํานักงานและโรงแรมใน
โครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร จํานวน 1,299.99 ลานบาท และการลดลงของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา
จํานวน 671.45 ลานบาท จากการรับรูตนทุนการขายบานจัดสรรของ GOLD มากกวาการซื้อที่ดินใหม คาพัฒนาโครงการ 
และคากอสรางที่เพ่ิมขึ้นในระหวางงวด การลดลงจากการที่บริษัทยอยของ GOLD ไดรับภาษีหัก ณ ที่จายที่ขอคืนจาก
กรมสรรพากรจํานวน 22.36 ลานบาท  และการลดลงของเงินจายลวงหนาคากอสรางโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอรจํานวน 
90.35 ลานบาท 

 GOLD มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 13,865.58 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 
42.19 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.30 สาเหตุหลักเกิดจากการจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

GOLD มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 7,718.92 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 
จํานวน 356.58 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.84 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 หัก
ดวยสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และเงินลดทุนที่คืนแกผูถือหุน 
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เอกสารแนบ 3 

สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสินของ GOLD และบริษัทยอย 

1. ทรัพยสินหลักท่ีไมไดประเมินราคา 

 

รายการ ที่ตั้ง เนื้อที ่ กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตามบัญชี  
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 2558 
(ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชีในสวนของ GOLD 

รอยละ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

1.  ที่ดิน อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ 

อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ 

215-3-57.3 ไร GOLD 118.66 100.00 118.661/ 

2.  โกลเดน ทาวน เกษตร - 
ลาดปลาเคา 

ซอยลาดปลาเคา 72 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

6-3-0 ไร GLR 10.99 100.00 10.992/ 

3.  โกลเดน เลเจนด เฟส 4 ถนนกลัปพฤกษ เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 

10-0-27.5 ไร UN 100.98 100.00 100.983/ 

4.  ที่ดินวางเปลา ถ.วง
แหวน-เพชรเกษม ซอย 
14 (บางบอน 4) 

ถ.วงแหวน-เพชร
เกษม ซอย 14 เขต
หนองแขม กรุงเทพฯ 

9-3-56 ไร KLAND 17.80 100.00 17.80 

5.  ที่ดินวางเปลา ลาดพราว 
103 

ถ. ลาดพราว เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 

0-1-54.6 ไร KLAND 3.94 100.00 3.94 

      รวม 252.37 

หมายเหต ุ : 1/ GOLD จําหนายที่ดนิ อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ โดยใชกระบวนการประมูลตามมติคณะกรรมการบริษัท GOLD 
เม่ือวันที ่10 สิงหาคม 2558 ในราคา 127.00 ลานบาท 

   2/ GOLD ไมไดประเมินราคาโครงการโกลเดน ทาวน เกษตร - ลาดปลาเคา เนือ่งจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เหลือ
บานในโครงการ 2 หลัง ซ่ึงขายในเดือน ก.ค. - ส.ค. 2558 โดยมีกําไรสุทธิจากการขายประมาณ 0.68 ลานบาท 

   3/ GOLD ไมไดประเมินราคาโครงการโกลเดน เลเจนด เฟส 4 เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558 เหลือบานในโครงการ 
5 หลัง ซ่ึงขายในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2558 โดยมีกําไรสุทธิจากการขายประมาณ 11.00 ลานบาท 
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2. สรุปรายงานการประเมินราคาของ GOLD และบริษัทยอย 

1.  ท่ีดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง และอาคารชุดพักอาศัยจํานวน 12 หองชุด โครงการสนามกอลฟ พานอรามา กอลฟ แอนด 
คันทรี คลับ 

 

ที่ต้ัง : เลขที่ 68 หมู 10 ถนนบานหนองหาน-บานซับชุมพล ตําบลลาดบัวขาว และหนองหญาขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

รายการที่ประเมินราคา : ที่ดินแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
1. ที่ดินภายในสนามกอลฟ เน้ือที่รวมประมาณ 2,079-1-97 ไร และ 
2. ที่ดินนอกบริเวณสนามกอลฟ เน้ือมที่รวมประมาณ 17-1-18 ไร 

และหองชุดพักอาศัย จํานวน 12 หอง 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วิธีการประเมินราคา : วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) 

ราคาประเมิน : 466,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาที่ดิน ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยไดสํารวจ
ขอมูลที่ดินจํานวน 4 แปลงในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังทรัพยสิน เพ่ือใชในการวิเคราะหมูลคา
ที่ดิน มีราคาเสนอขายประมาณ 380,000 - 600,000 บาท มาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน โดยจะ
นํามาคํานวณและปรับปรุงเปรียบเทียบกับทรัพยสินและนําเสนอตารางการปรับปรุง
เปรียบเทียบทรัพยสิน (Adjustment Grid) โดยใหคะแนนลบ (-) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบ
ดีกวาทรัพยสินและใหคะแนนบวก (+) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดอยกวาทรัพยสิน 

- ในการประเมินมูลคาสนามกอลฟ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income 
Approach) ซึ่งประกอบดวยที่ดินเฉพาะเน้ือที่ของสนามกอลฟประมาณ 520-3-76.0 ไร อาคาร 
สิ่งปลูกสรางตางๆ และหองชุดพักอาศัย 12 หองชุด เมื่อไดมูลคาสนามกอลฟแลว ผูประเมิน
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ราคาอิสระจะหักออกดวยตนทุนในการพัฒนาทดแทนสนามกอลฟจํานวน 3 หลุม ที่ต้ังอยู
นอกที่ดินที่ประเมินมูลคา (ไมมีเอกสารสิทธิ์) จากน้ันจะบวกดวยมูลคาที่ดินสวนเกินจาก
พ้ืนที่สนามกอลฟ (Land Surplus) ซึ่งประกอบดวยที่ดินที่อยูในบริเวณสนามกอลฟเน้ือที่
ประมาณ 1,558-2-21.0 ไร และที่ดินซึ่งอยูยอกบริเวณสนามกอลฟ เน้ือที่ 17-1-18.0 ไร  

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
ราคาประเมิน 

(บาท/ไร) 
มูลคาทรัพยสินประมาณ 

(ลานบาท) 
มูลคาปจจุบันของทรัพยสิน (Property Present 
Value) 

- 75.00 

ที่ดินในบริเวณสนามกอลฟ เน้ือที่ 1,558-2-21 ไร 250,000 390.00 
ที่ดินนอกบริเวณสนามกอลฟ เน้ือที่ 17-1-18 ไร 60,000 1.00 
 รวม 466.00  

 

2.  ท่ีดินวางเปลา จ.กระบ่ี 

 

ที่ต้ัง : ถนนสายดินแดงนอย-บานคลองทราย ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

รายการที่ประเมินราคา : ที่ดินวางเปลา (จํานวน 3 กลุม) เน้ือที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 118-3-20.0 ไร (118.80 
ไร หรือ 47,520.0 ตารางวา) โดยแบงเปน 

ทรัพยสินกลุมที่ 1 ไดแก ที่ดินจํานวน 1 แปลง ประกอบดวย โฉนดที่ดิน 4 ฉบับและหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก.) 1 ฉบับ เน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 61-1-35.0 ไร 
(61.33750 ไร หรือ 24,353.0 ตารางวา) 

ทรัพยสินกลุมที่ 2 ไดแก ที่ดินจํานวน 1 แปลง ประกอบดวย หนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.3 ก.) 6 ฉบับ เน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 31-3-69.0 ไร (31.92250 ไร หรือ 
12,769.0 ตารางวา) หัก ที่ดินสวนที่ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป หาด
นพรัตนธารา หมูเกาะพีพี และเกาะใกลเคียง เน้ือที่ดินรวมประมาณ 6-1-34.3 ไร (6.33563 ไร 
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หรือ 2,534.3 ตารางวา) คงเหลือ เน้ือที่ดินที่ทําการประเมินมูลคารวมประมาณ 25-2-34.8 ไร 
(25.58688 ไร หรือ 10,234.8 ตารางวา) 

ทรัพยสินกลุมที่ 3 ไดแก ที่ดินจํานวน 1 แปลง ประกอบดวย หนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.3 ก.) 1 ฉบับ เน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 25-2-16.0 ไร (25.540 ไร หรือ 10,216.0 
ตารางวา) หัก ที่ดินสวนที่ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติสุสานหอยเจ็ดสิบหาลานป หาดนพรัตน
ธารา หมูเกาะพีพี และเกาะใกลเคียง และอยูในเขตปาอาวนาง-ปาหางนาค เน้ือที่ดินรวม
ประมาณ 20-2-32.0 ไร (20.080 ไร หรือ 8,032.0 ตารางวา) คงเหลือ เน้ือที่ดินที่ทําการประเมิน
มูลคารวมประมาณ 5-1-84.0 ไร (5.46000 ไร หรือ 2,184.0 ตารางวา) 

รวมเน้ือที่ดินที่ทําการประเมินมูลคา (ทั้ง 3 กลุม) ประมาณ 92-1-53.8 ไร (92.38438 ไร หรือ 
36,953.8 ตารางวา) 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วิธีการประเมินราคา : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ราคาประเมิน : 177,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาที่ดิน ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยไดสํารวจ
ขอมูลที่ดินจํานวน 7 แปลงในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังทรัพยสิน เพ่ือใชในการวิเคราะหมูลคา
ที่ดิน โดยเลือกใชขอมูลตลาดจํานวน 4 ขอมูล มีราคาเสนอขายประมาณ 1,500,000 - 
2,500,000 บาท มาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน โดยจะนํามาคํานวณและปรับปรุงเปรียบเทียบกับ
ทรัพยสินและนําเสนอตารางการปรับปรุงเปรียบเทียบทรัพยสิน (Adjustment Grid) โดยให
คะแนนลบ (-) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดีกวาทรัพยสินและใหคะแนนบวก (+) เมื่อขอมูล
ตลาดเปรียบเทียบดอยกวาทรัพยสิน 

- สรุปมูลคาที่ดินไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
ราคาประเมิน 

(บาท/ไร) 
มูลคาทรัพยสินประมาณ 

(ลานบาท) 
กลุมที่ 1 เน้ือที่ 61.33750 ไร  2,000,000 122.68 
กลุมที่ 2 เน้ือที่ 25.58688 ไร  2,000,000 51.17 
กลุมที่ 3 เน้ือที่ 5.46000 ไร  600,000 3.28 
 รวม 177.13 
 ประมาณ 177.00  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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3.  ท่ีดินวางเปลาและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โครงการบานฉางวิลเลจ อ.บานฉาง จ.ระยอง 

 

ที่ต้ัง : โครงการบานฉาง วิลเลจ ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

รายการที่ประเมินราคา : 1. ที่ดินเปลาต้ังอยูนอกโครงการบานฉาง วิลเลจ จํานวน 2 แปลง ไดแก แปลงท่ี 1 (ติดถนน
สุขุมวิท) เน้ือที่ 1-3-78.8 ไร และ แปลงที่ 2 (ติดทางสาธารณะประโยชน) เน้ือที่ 2-0-38.7 ไร 

2. โครงการบานฉาง วิลเลจ เน้ือที่ 79-2-69.1 ไร พรอมสิ่งปลูกสราง 19 หลัง 

3. หองชุดพักอาศัยจํานวน 1 ยูนิต ขนาดพ้ืนที่ 23.0 ตารางเมตร 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท บานฉางเอสเตท จํากัด 

วิธีการประเมินราคา : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Approach) 

ราคาประเมิน : 127,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาที่ดิน ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยไดสํารวจ
ขอมูลที่ดินจํานวน 4 แปลงในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังทรัพยสิน เพ่ือใชในการวิเคราะหมูลคา
ที่ดิน โดยเลือกใชขอมูลตลาดจํานวน 4 ขอมูล มีราคาเสนอขายประมาณ 2,000,000 - 
5,000,000 บาท มาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน โดยจะนํามาคํานวณและปรับปรุงเปรียบเทียบกับ
ทรัพยสินและนําเสนอตารางการปรับปรุงเปรียบเทียบทรัพยสิน (Adjustment Grid) โดยให
คะแนนลบ (-) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดีกวาทรัพยสินและใหคะแนนบวก (+) เมื่อขอมูล
ตลาดเปรียบเทียบดอยกวาทรัพยสิน 

- ในการประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยการ
ประมาณการรายไดจากการพัฒนาโครงการ และหักออกดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนา
โครงการท้ังทางตรงและทางออม รวมถึงคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนของผูประกอบการและ



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 3 หนา 6 - 

ดอกเบี้ยจาย รายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดคือมูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน 

- ในการประเมินมูลคาหองชุดพักอาศัย ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดย
ไดสํารวจขอมูลหองชุดพักอาศัยจํานวน 4 แปลงในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังทรัพยสิน เพ่ือใช
ในการวิเคราะหมูลคาทรัพยสิน โดยเลือกใชขอมูลตลาดจํานวน 4 ขอมูล มีราคาเสนอขาย
ประมาณ 250,000 - 590,000 บาทตอยูนิต มาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน โดยจะนํามาคํานวณ
และปรับปรุงเปรียบเทียบกับทรัพยสินและนําเสนอตารางการปรับปรุงเปรียบเทียบทรัพยสิน 
(Adjustment Grid) โดยใหคะแนนลบ (-) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดีกวาทรัพยสินและให
คะแนนบวก (+) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดอยกวาทรัพยสิน 

- สรุปมูลคาที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
ราคาประเมิน 

(บาท/ไร) 
มูลคาทรัพยสินประมาณ 

(ลานบาท) 
1. ที่ดินเปลา (ติดถนนสุขุมวิท) เน้ือที่ 1-
3-78.8 ไร 

6,000,000 11.68 

2 .  ที่ ดิ น เ ป ล า  ( ติ ดท า งส า ธ า รณะ
ประโยชน) เน้ือที่ 2-0-38.7 ไร 

3,600,000 7.55 

3. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการบาน
ฉางวิลเลจ จํานวน 19 หลัง 

- 107.00 

4. หองชุดพักอาศัยจํานวน 1 ยูนิต ขนาด
พ้ืนที่ 23.0 ตารางเมตร 

11,800 
 บาท/ตร.ม. 

0.27 

 รวม 126.50 
 รวมประมาณ 127.00  

 
4.  โครงการ FYI ถนนพระราม 4 

 

ที่ต้ัง : หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ตรงขามศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รายการที่ประเมินราคา : มูลคาสิทธิการเชา ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสราง 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วิธีการประเมินราคา : วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) 

ราคาประเมิน : 2,133,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาโครงการ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได โดยแบงพ้ืนที่
ออกเปนสวนของอาคารสํานักงานและสวนของโรงแรม 

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
มูลคาปจจุบันของทรัพยสินสุทธิประมาณ 

(ลานบาท) 
สวนของอาคารสํานักงาน 1,724.90 
สวนของโรงแรม 408.00 

รวม 2,132.90 

รวมประมาณ 2,133.00  
 

5.  โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก 

 

ที่ต้ัง : เลขท่ี 752 ตําบลบางรัก อําเภอสาทร กรุงเทพฯ 

รายการที่ประเมินราคา : มูลคาสิทธิการเชาในสวนของโรงแรมและสวนของคอนโดมิเนียม (สกายวิลลา) จํานวน 3 ยูนิต 
และมูลคาที่ดินภายใตการรอนสิทธิ์ติดสัญญาเชาระยะยาว 

ผูถือกรรมสิทธิ์/ ผูเชา : มูลคาสิทธิการเชาในสวนของโรงแรมและคอนโดมิเนียม (สกายวิลลา) จํานวน 3 ยูนิต ของ



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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ทรัพยสิน บริษัท สาทรทรัพยสิน จํากัด และมูลคาที่ดินภายใตการรอนสิทธิ์ติดสัญญาเชาระยะยาวของ
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วิธีการประเมินราคา : วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ
วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Approach) 

ราคาประเมิน : มูลคาสิทธิการเชาในสวนโรงแรม  1,005,500,000 บาท 

มูลคาคอนโดมิเนียม(สกายวิลลา) จํานวน 3 ยูนิต 53,500,000 บาท 

มูลคาที่ดิน (ภายใตการรอนสิทธิ์ ติดสัญญาเชาระยะยาว) 556,500,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาสิทธิการเชาสวนโรงแรม ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได 

- ในการประเมินมูลคาคอนโดมิเนียม (สกายวิลลา) ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด โดยไดสํารวจขอมูลเปรียบเทียบจํานวน 4 หอง ในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังทรัพยสิน 
เพ่ือใชในการวิเคราะหมูลคาคอนโดมิเนียม โดยเลือกใชขอมูลตลาดจํานวน 4 ขอมูล มีราคา
ประมาณ 66,532 - 100,572 บาท มาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน โดยจะนํามาคํานวณและ
ปรับปรุงเปรียบเทียบกับทรัพยสินและนําเสนอตารางการปรับปรุงเปรียบเทียบทรัพยสิน 
(Adjustment Grid) โดยใหคะแนนลบ (-) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดีกวาทรัพยสินและให
คะแนนบวก (+) เมื่อขอมูลตลาดเปรียบเทียบดอยกวาทรัพยสิน 

- ในการประเมินมูลคาที่ดินภายใตการรอนสิทธิ์ ติดสัญญาเชาระยะยาว ผูประเมินราคาอิสระใช 
วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ  

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
ราคาประเมิน 
(บาท/ตร.ม.) 

มูลคาทรัพยสินประมาณ 
(ลานบาท) 

มูลคาสิทธิการเชาสวนโรงแรม - 1,005.50 
สวนคอนโดมิเนียม สกายวิลลา  ยูนิตที่ 
3009 ขนาด 193.89 ตร.ม. 

70,000 13.57 

สวนคอนโดมิเนียม สกายวิลลา ยูนิตที่ 
3109 ขนาด 193.89 ตร.ม. 

74,000 14.35 

สวนคอนโดมิเนียม สกายวิลลา ยูนิตที่ 
3402-3502 ขนาด 405.87 ตร.ม.  

63,000 25.57 

มูลคาที่ ดินภายใตการรอนสิทธิ์ ติด
สัญญาเชาระยะยาว 

- 556.50 

 รวม 1,615.49 
 รวมประมาณ 1,615.50  
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6.  โกลเดนแลนด บิวดิ้ง (โกลเดน พาวิลเลียน) 

 

ที่ต้ัง : 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดําริ ลุมพินี กรุงเทพฯ 

รายการที่ประเมินราคา : ที่ดิน และอาคารสํานักงาน 8 ช้ัน 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จํากัด 

วิธีการประเมินราคา : วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) 

ราคาประเมิน : 228,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาโครงการ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได  

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
มูลคาปจจุบันของทรัพยสินสุทธิประมาณ 

(ลานบาท) 

สวนของสํานักงาน 228.00  
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7.  โครงการสาทร สแควร 

 

ที่ต้ัง : เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

อยูติดถนนนราธิวาสราชนครินทร ตัดกับถนนสาทร หรือบริเวณกลางแยกสาทร-ชองนนทรี 

รายการที่ประเมินราคา : สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามระยะเวลาการเชาคงเหลือของสัญญาเชาที่ดิน (ถึงวันที่ 
6 ต.ค. 2583) 

ผูถือกรรมสิทธิ์ / ผูใหเชา : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

ผูเชาทรัพยสิน : บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด 

รายละเอียดทรัพยสิน : อาคารสํานักงานและโรงแรมสูง 39 ช้ัน มีช้ันใตดิน 1 ช้ัน แบงเปนพ้ืนที่สํานักงาน 70,650.40 
ตร.ม. รานคา (Retail) 2,071.89 ตร.ม. และหองเก็บของ 459.00 ตร.ม. 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน : โฉนดที่ดิน เลขที่ 520 เน้ือที่รวม 5 ไร 60.32 ตารางวา 

ลักษณะการถือครอง : สิทธิการเชาที่ดิน 

ภาระผูกพัน  ติดสัญญาเชาระยะเวลา 30 ปกับ บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด 

วิธีการประเมินราคา : วิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) 

ราคาประเมิน : 6,052,000,000 บาท 

ประเมินราคาโดย : บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : สิงหาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: -  ในการประเมินมูลคาโครงการ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได  
- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 

ทรัพยสิน 
มูลคาปจจุบันของทรัพยสินสุทธิประมาณ 

(ลานบาท) 

สิทธิการเชาท่ีดิน 6,052.00 
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8.  โครงการภายใตการดําเนินงานโดยบริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด 

 

รายการที่ประเมินราคา : โครงการโกลเดน ซิต้ี, โครงการโกลเดน วิลเลจ, โครงการโกลเดน นีโอ, โครงการโกลเดน 
ทาวน, โครงการโกลเดน อเวนิว, โครงการโกลเดน เพรสทีจ, โครงการโกลเดน ฮอริเทจ, 
โครงการแกรนด โมนาโค 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จํากัด 

วิธีการประเมินราคา : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด(Market Approach) และวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Approach) 
และวิธีตนทุน (Cost Approach) 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาโครงการ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด หาก
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคายังไมพัฒนา โดยจะประเมินมูลคาที่ดินบวกตนทุนคากอสรางที่ได
ลงทุนไปในปจจุบัน และจะใชวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือหากทรัพยสินที่ประเมินมูลคาเริ่มตน
พัฒนาและจําหนายไดแลว โดยจะประมาณการรายไดจากการพัฒนาโครงการ และหักออก
ดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนาโครงการทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงคํานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนของผูประกอบการและดอกเบ้ียจาย รายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดคือมูลคา
ทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน 

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 
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ทรัพยสิน 
มูลคาของทรัพยสินสุทธิประมาณ 

(ลานบาท) 
โกลเดน ซิต้ี ออนนุช - พัฒนาการ 143.00 
โกลเดน วิลเลจ ออนนุช - พัฒนาการ 370.00 
โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ 211.00 
โกลเดน ทาวน ออนนุช - พัฒนาการ 382.00 
โกลเดน วิลเลจ และอาคารพาณิชย บางนา - ก่ิงแกว 380.40 
โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ - ติวานนท 326.00 
โกลเดน ทาวน ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ 258.00 
โกลเดน ซิต้ี ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ 654.00 
โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5 528.00 
โกลเดน ทาวน วัชรพล - สุขาภิบาล 5 333.00 
โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร - สถานี รถไฟฟาบางพลู 287.00 
โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน 491.00 
โกลเดน ทาวน รามคําแหง - วงแหวน 317.00 
โกลเดน ทาวน งามวงศวาน - แคราย 283.00 
โกลเดน ทาวน สุขสวัสด์ิ - พุทธบูชา 173.00 
โกลเดน ทาวน บางนา - ออนนุช  350.00 
โกลเดน วิลเลจ บางนา - ออนนุช 401.60 
โกลเดน ทาวน ลาดพราว - เกษตรนวมินทร 446.00 
โกลเดน ฮอริเทจ เฟส 2 34.50 
แกรนด โมนาโค เฟส 2,4 253.00 

รวม 6,621.50  
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9.  โครงการภายใตการดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 

 

รายการที่ประเมินราคา : โครงการเดอะแกรนด พระราม 2, โครงการเดอะแกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ, โครงการเดอะ
แกรนด อุดมสุข, โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา, โครงการไทมสพระราม 5 และสิทธิการเชา
ที่ดิน แยกเหมงจาย 

ผูถือครองกรรมสิทธิ ์ : บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

วิธีการประเมินราคา : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด(Market Approach) และวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual 
Approach) และวิธีตนทุน (Cost Approach) 

ประเมินราคาโดย : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

วัตถุประสงคการประเมิน : วัตถุประสงคสาธารณะ 

วันที่ประเมินราคา : ตุลาคม 2558 

สมมติฐานหลักในการ
ประเมินมูลคา 

: - ในการประเมินมูลคาโครงการ ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด หาก
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคายังไมพัฒนา โดยจะประเมินมูลคาที่ดินบวกตนทุนคากอสรางที่ได
ลงทุนไปในปจจุบัน และจะใชวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือหากทรัพยสินที่ประเมินมูลคาเริ่มตน
พัฒนาและจําหนายไดแลว โดยจะประมาณการรายไดจากการพัฒนาโครงการ และหักออก
ดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนาโครงการทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงคํานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนของผูประกอบการและดอกเบ้ียจาย รายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดคือมูลคา
ทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน 

- สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน ไดดังน้ี 
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ทรัพยสิน 
มูลคาของทรัพยสินสุทธิประมาณ 

(ลานบาท) 
โครงการเดอะแกรนด พระราม 2  

- เฟส 3 Lake Gradios’e 161.00 

- เฟส 4.2 Court Yard 584.00 

- เฟส 6 Zeen Scenery 149.00 

- เฟส 7.1 Golden Neo พระราม 2 138.00 

- เฟส 7.2 Golden Town พระราม 2 224.00 

- เฟส 9 Zenith 90.00 
- เฟส 11 Infinia 114.00 
- เฟส 12 Bliss 271.00 
- เฟส 13 Grandio 322.00 

โครงการเดอะแกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ เฟส 1 135.00 
โครงการเดอะแกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ เฟส 2 249.00 
โครงการเดอะแกรนด อุดมสุข 596.00 
โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา เฟส 1 1,080.00 
โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา เฟส 2 1,010.00 
โครงการ ไทมสพระราม 5 81.30 
สิทธิการเชาที่ดิน แยกเหมงจาย 45.70 

รวม 5,250.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 




