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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ (บัญชี 2) และรายการที่เกี่ยวโยงกนั  
กรณีการจ าหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมัครใจ 
ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 

สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)  
 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“FPT” หรือ 
“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยผ่านการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดยสมัครใจ รวมจ านวน 
2,323,720,000 หุ้น ในราคาเสนอซือ้ หุ้ นละ 8.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 19,751,620,000 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 FPT ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) และ GOLD และเมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 FPT ได้ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (แบบ 247-4) 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ GOLD รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยก าหนดราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์เท่ากบั 8.50 
บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้สิน้ 45 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที่ 5 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 
2562 
 

เมื่อบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (แบบ 247-4) แล้ว 
บริษัทซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น GOLD จ านวนรวมทัง้สิน้ 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.28 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ GOLD จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561-62 เมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยได้มีมติ
เห็นชอบให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD  ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ทัง้สิน้ จ านวน 912,829,675 หุ้น ให้กบั FPT ผ่านการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ  และมีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท 
ซึง่มีก าหนดจดัการประชมุขึน้ในวนัศกุร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
 

ในการนี ้บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดของการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้
 

(1.1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ 
หากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีมติอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้น
สามญัใน GOLD  ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู ่ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้
ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี บริษัทจะด าเนินการจ าหนา่ยหุ้น GOLD ที่บริษัทถืออยูท่ัง้สิน้ จ านวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
39.28 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GOLD ให้แก่ FPT ภายในระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งเร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 5 มิถนุายน – 8 สงิหาคม  2562 
 

(1.2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 
ผู้ซือ้ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“FPT”) 
ผู้ขาย : บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) 
ความสัมพันธ์ : ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของ FPT อนัได้แก่ นายเจริญ สริิวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา 

สิริวฒันภกัดี มีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดาและมารดา) ของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
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และนายปณต สิริวฒันภกัดี  ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของ UV 
ในสดัสว่นร้อยละ 66.011 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ที่มา  * ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2018 ของ FPL และข้อมลูจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

(1.3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ 
หากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท มีมติอนมุตัิให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD ทัง้หมดที่บริษัทถือ
อยู่ทัง้สิน้ จ านวน 912,829,675 หุ้น  ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT ในราคาเสนอ
ซือ้หุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,759,052,237.50 บาท บริษัทจะด าเนินการจ าหน่ายหุ้น GOLD ภายในระยะเวลาการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 5 มิถนุายน – 8 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ซึ่งจะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD ภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอตัราร้อยละ 
0.25 ของราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัและภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น รวมทัง้สิน้
ประมาณ 7,738.30 ล้านบาท (คิดเป็นราคาเสนอซือ้สุทธิหลงัหักค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องเป็นเงินหุ้นละ 8.4772625 บาท) 
ภายในวนัท าการท่ี 3 นบัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ (กลา่วคือ ภายในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562) และ GOLD จะสิน้สภาพ
การเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

 

การเข้าท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)  
โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 94.88 ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบบัสอบทาน ส าหรับ
งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 
 

                                                           
1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จ ากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จ านวน 
1,033,210,305 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.04) และผ่านบริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 228,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
11.97) โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ฝ่ายละร้อยละ 50.00 และบริษัท อเดลฟอส 
จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ร้อยละ 99.97 
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การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) = 

 
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ GOLD * สดัส่วนท่ีท ารายการ 
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท 

 = 15,858.33 x 39.28%    =  ร้อยละ 64.79 
         9,615.43  

เกณฑ์ก าไรสทุธิ = 
 

ก าไรสทุธิของ GOLD * สดัส่วนท่ีท ารายการ 
ก าไรสทุธิของบริษัท 

 = 2,144.47 x 39.28%      =  ร้อยละ 94.88 
          887.85                       

เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน = 
 

มลูคา่รวมสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ  
มลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัท 

 = 7,759.05 x 100%        =  ร้อยละ 13.45 
      57,695.74  

เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ = ไม่สามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้ เน่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย์เพ่ือช าระ
คา่หุ้นของ GOLD ในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้

 

นอกจากนี ้การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกับ FPT ซึ่งเป็นนิติ
บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายซึ่งมีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของ
บริษัท โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 80.69 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบบัสอบ
ทาน ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการที่เก่ียวโยงกนัในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา  
 

ทัง้นี ้เนื่องจากในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD จากผู้ถือหุ้นทกุรายของ GOLD มีลกัษณะเป็นการท าค าเสนอซือ้
เป็นการทัว่ไป ซึง่ FPT จะด าเนินการเสนอซือ้หุ้นโดยมีราคาเสนอซือ้ รูปแบบค าเสนอและเง่ือนไขเดียวกนัให้กบัผู้ถือหุ้นทกุรายของ 
GOLD  ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ได้รับประโยชน์ใดนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ GOLD จึงถือเป็นการเข้าท าธุรกรรมท่ีมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันัน้ การขายหุ้น GOLD ดงักล่าว ผ่านกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  ตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในครัง้นีไ้ปพร้อมกบัการ
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น 
 

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) = 

 
มลูคา่รวมของการเข้าท ารายการ 
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท 

 = 7,759.05 x 100%     =   ร้อยละ 80.69 
      9,615.43  
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จากการค านวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าการท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทท่ี 1
กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ได้แก่ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการ
เข้าท ารายการ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้ บริษัทจะต้อง
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกบัความ
สมเหตสุมผล ประโยชน์และความเสีย่งของการเข้าท ารายการดงักลา่ว ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ  

 

(1.4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
สินทรัพย์ที่บริษัทจะจ าหน่ายไป คือ หุ้นสามญัใน GOLD จ านวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.28 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GOLD โดยข้อมลูทัว่ไปของ GOLD สรุปดงันี ้
(ก)  ข้อมลูทัว่ไปของ GOLD 

ช่ือบริษัท  บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002273 
ทนุจดทะเบียน  11,037,670,000.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,323,720,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 11,037,670,000.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,323,720,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์และโทรสาร 0-2764-6200 และ 0-2764-6222 
เวบ็ไซต์ www.goldenland.co.th 
ที่มา : รายงานประจ าปี ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561 ของ GOLD 
 

 (ข) คณะกรรมการของ GOLD ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 
 รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
2 นายปณต สิริวฒันภกัดี 1/2 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 1/2 กรรมการ 
4 นายโชตพิฒัน์ พีชานนท์  กรรมการ 
5 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 2 กรรมการ 
6 นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นายธนพล ศริิธนชยั กรรมการ / ประธานอ านวยการ 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 66.01 ของบริษัท โดยนายปณต สิริวฒันภกัดี และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส 
จ ากัด ฝ่ายละร้อยละ 50.00 (บริษัท อเดลฟอส จ ากัด ถือหุ้นในบริษัท ทางตรงร้อยละ 54.04 และทางอ้อมผ่านบริษัท 
สิริภักดีธรรม จ ากัด ร้อยละ 11.97) 

 2 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
ที่มา : www.set.or.th 
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 (ค) รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD ณ วนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) 
 รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 927,642,930 39.92 
2 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 912,829,675 39.28 
3 DBS BANK LTD 51,204,840 2.20 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 18,589,856 0.80 
5 กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ 18,400,600 0.79 
6 กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,649,700 0.63 
7 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 380,402,399 16.38 
 รวม 2,323,720,000 100.00 

ที่มา : www.set.or.th 
 

(ง) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
GOLD ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยแบง่เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้
o โครงการที่อยู่อาศยั : GOLD และบริษัทย่อย (“กลุม่ GOLD”) ด าเนินธุรกิจจดัสรรบ้านและที่ดิน พฒันาโครงการที่อยู่

อาศยัแนวราบในรูปแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการให้
ครอบคลมุทกุระดบัราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ที่แตกต่างกนั โดยโครงการที่อยู่อาศยัของ
กลุม่ GOLD มีแบรนด์ตา่งๆ ดงันี ้
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับราคา แบรนด์ 

บ้านเดี่ยว 

10 - 40 ล้านบาท 
เดอะ แกรนด์  

ท ูแกรนด์ โมนาโค  

7 - 10 ล้านบาท 
โกลเด้น เพรสทีจ  

แกรนดโิอ  

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด 5 - 7 ล้านบาท โกลเด้น วลิเลจ  

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / 
ทาวน์เฮ้าส์ 

2 - 5 ล้านบาท โกลเด้น อเวนิว  

บ้านแฝด 3.5 - 7 ล้านบาท โกลเด้น นีโอ  

ทาวน์เฮาส์ 2 - 3 ชัน้ 3 - 5 ล้านบาท โกลเด้น ซติี ้  

อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ 5 – 7 ล้านบาท โกลเด้น บสิ  

 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 โครงการที่อยู่อาศยัของกลุม่ GOLD มีจ านวน 47 โครงการ มีมลูค่าโครงการประมาณ 
55,000 ล้านบาท และภายในรอบปีบญัชี 2562 กลุม่ GOLD มีแผนเปิดโครงการใหม่อีกจ านวน 12 โครงการ มีมลูค่า
โครงการประมาณ 9,500 ล้านบาท  
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o โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม : ปัจจุบนั GOLD มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบด้วย เซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์ โรงแรม อาคารส านกังาน และรับบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน ดงันี ้
 

โครงการ ประเภทโครงการ ขนาด รายละเอียดโครงการ 

1. โกลเด้นแลนด์ บวิดิง้ อาคารส านกังาน สูง 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 
ชัน้ มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 
11,000 ตร.ม. 

ตัง้อยู่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชด าริ 

2. สาทร แสควร์  อาคารส านกังาน สูง 40 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 
5 ชัน้ พืน้ท่ีเช่าประมาณ 
73,000 ตร.ม. 
 

ในเดือนเมษายน 2559 GOLD ได้ให้
เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดนิ
และอาคารดงักล่าวให้แก่ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 

3. เอฟ วาย ไอ เซน็เตอร์ อาคารส านกังาน สูง 12 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 
3 ชัน้ พืน้ท่ีเช่าประมาณ 
50,000 ตร.ม. 

ตัง้อยู่บนหวัมมุถนนพระรามท่ี 4 ตดักบั
ถนนรัชดาภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกล้กบัศนูย์
การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ์ 

4. โรงแรม โมเดน่า บาย 
เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ 

โรงแรม สูง 12 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 
3 ชัน้ จ านวน 239 ห้อง 

ตัง้อยู่ในท่ีดินเดียวกนักบัอาคาร
ส านกังานเอฟ วาย ไอ เซน็เตอร์ 

5. ดบับลิว แบงคอก โรงแรม สูง 31 ชัน้ จ านวน 403 
ห้อง 

ตัง้อยู่ในท่ีดนิแปลงเดียวกบัอาคารสาทร 
สแควร์ โดยบริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท
ตา่งชาตเิพ่ือด าเนินงานโรงแรม 

6. เมย์แฟร์ แมริออท เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ / 
โรงแรม 

สูง 25 ชัน้ จ านวน 164 
ห้อง 

ตัง้อยู่ใจกลางซอยหลงัสวน และได้รับ
ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ 
โดย GOLD ได้ขายสิทธิการเช่าของ
อาคารดงักล่าวให้แก่กองทนุโกลด์พร็อพ
เพอร์ตีฟั้นด์ 

7. ดิ แอสคอท สาทร แบง  
คอก และ สกาย วลิล่า 

เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ / 
โรงแรม / ห้องชดุพกั
อาศยั 

สงู 35 ชัน้ จ านวน 177 
ห้อง 

พืน้ท่ีอาคารระหว่างชัน้ 21 ถงึ 35 เป็น
ท่ีตัง้ของสกาย วลิล่าส์ ซึง่เป็นท่ีอยู่
อาศยัให้เช่าระยะยาว ตัง้อยู่บนถนน
สาทร 

8. โครงการพานอรามา 
กอล์ฟ แอนด์  คันทรี  
คลบั 

ท่ีดนิจดัสรร รีสอร์ท และ
สนามกอล์ฟ 

พืน้ท่ี 2,000 ไร่  

9. สามย่าน มิตรทาวน์ โครงการมิกซ์ยสู 
ประกอบด้วย พืน้ท่ีค้า
ปลีก อาคารส านกังาน  
โรงแรมและ
คอนโดมิเนียม 

พืน้ท่ี 13-3-93.64 ไร่ 
พืน้ท่ีก่อสร้างประมาณ 
220,000 ตร.ม. 

ตัง้อยู่บนหวัมมุถนนพญาไท-พระราม 4 
(ตดิ MRT สถานีสามย่าน) ปัจจบุนั 
โครงการดงักล่าวอยู่ในระหว่างการก่อ 
สร้าง และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตร
มาส 4 ปี 2562 

 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยของ GOLD รับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาคารส านกังาน 2 แห่ง ได้แก่ ปาร์คเวนเชอร์ 
อีโคเพลก็ซ์ และสาทร สแควร์ 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมลูการประกอบธุรกิจของกลุม่ GOLD ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. 
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th 
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(จ) สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่ GOLD ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินรวม) 

ผลการด าเนินงาน  
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี สิน้สุด 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวด 
9 เดือน สิน้สุด 

30 กันยายน 25601 

ส าหรับปี สิน้สุด 
30 กันยายน 25602 

ส าหรับปี สิน้สุด 
30 กันยายน 2561 

ส าหรับงวด 
6 เดือน สิน้สุด 

31 มีนาคม 2562 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,479 8,070 10,571 14,053  8,160 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 649 637 837 959  473 
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 449 394 508 551 297 
รายได้รวม 10,796 9,352 12,255 15,796 9,129  
คา่ใช้จา่ยรวม 9,577 8,099 10,841 13,198  7,785 
ก าไรสทุธิ 1,037 1,086 1,193 2,101  1,113 
ก าไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัท 

1,046 1,094 1,203 2,110  1,117  

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.455 0.471 0.518 0.908 0.481  
อัตราส่วนทางการเงนิ      
อตัราก าไรขัน้ต้น- 
ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ (%) 

32.1 31.6 31.2 32.4 
 

30.5  

อตัราก าไรขัน้ต้น- 
ธุรกิจให้เชา่และบริการ (%) 

24.7 34.6 34.3 40.8 
 

43.4 

อตัราก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจโรงแรม (%) 32.1 29.3 27.3 31.5 33.1  
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.6 11.6 9.7 13.3 12.2  

 

 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561 31 มีนาคม 2562 
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)      
สินทรัพย์รวม 28,824 30,805 30,805 39,202  43,960 
หนีส้ินรวม 15,010 16,441 16,441 23,312 28,026 
ทนุจดทะเบียน 11,038 11,038 11,038 11,038  11,038 
ทนุที่ออกและเรียกช าระ 11,038 11,038 11,038 11,038  11,038 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 14,096 14,653 14,653 16,188 16,236 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)      
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น 6.07 6.31 6.31 6.97 6.99  
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 
อัตราส่วนทางการเงนิ      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม (%) 

5.4 6.5* 5.7 7.8 
 

6.8  

อตัราผลตอบแทนสว่นผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัท (%) 

9.4 10.1* 8.4 13.7 13.8 

อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของ 
ผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

1.09 1.14 1.14 1.47 1.76 

 

หมายเหต ุ 1 ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครัง้แรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิน้สุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่ 
1 มกราคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2560 

 2 เป็นข้อมลูส าหรับระยะเวลา 12 เดือนตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร GOLD เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ 

 * ปรับตวัเลขให้เป็นส าหรับปีแล้ว 
ที่มา : ข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม GOLD ส าหรับปี 2559 – 2561 อ้างอิงจากข้อมลูในรายงานประจ าปี ตุลาคม 

2560 - กันยายน 2561 ของ GOLD และฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม GOLD ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2562 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ GOLD ส าหรับงวดดงักลา่ว  
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(ช) บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 
 GOLD และบริษัทมีความเก่ียวโยงกนั สรุปได้ดงันี ้

o GOLD และบริษัทมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายปณต สิริวฒันภกัดี และนายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

o ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดับสุดท้ายของบริษัท และ GOLD เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ล าดบั
สดุท้ายร้อยละ 66.01 ของบริษัท อนัได้แก่ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (ทัง้สองท่านถือหุ้น
ในบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ฝ่ายละร้อยละ 50.00 ซึ่งบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุ้น UV ทางตรงร้อยละ 54.04 และ
ทางอ้อมผ่านบริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ร้อยละ 11.97) เป็นบตุรของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา 
สิริวฒันภกัดี ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น GOLD ร้อยละ 39.92 ในปัจจุบัน ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมูลความสมัพันธ์ของบริษัทและ GOLD 
เพิ่มเติมจากแผนภาพในข้อ 1. (1.2) ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2) ฉบบันี ้

 

(1.5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ และการช าระเงนิ  
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู ่จ านวน 912,829,675 
หุ้น ให้กับ FPT ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็น
มลูค่ารวม 7,759,052,237.50 บาท ซึ่งภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้หุ้น
สามญัและภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น บริษัทจะได้รับเงินสทุธิจากการจ าหนา่ย
หุ้นสามญัของ GOLD รวมเป็นเงินประมาณ 7,738.30 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับเงินคา่หุ้นดงักลา่วจาก FPT ภายในวนัท าการ
ที่ 3 นบัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 สงิหาคม 2562 
 

เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการในครัง้นี ้มาจากราคาเสนอซือ้หุ้น GOLD ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่ง FPT ผู้ท าค า
เสนอซือ้เป็นผู้ก าหนดขึน้ โดยบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัการประเมินมูลค่ากิจการของ GOLD จากการประเมินของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ด้วยวิธีการตา่งๆ ตามหลกัสากลที่เป็นท่ียอมรับเป็นการทัว่ไป เช่น ราคาตลาดในช่วงที่ผา่น
มา มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชีปรับปรุงด้วยราคาประเมินทรัพย์สนิ และวิธีรวมสว่นของกิจการ  
 

(1.6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้นของ GOLD เท่ากับ 6.99 บาทต่อหุ้น และราคาตลาดของหุ้น GOLD เฉลี่ย
ในช่วง 15 วนั ก่อนหน้าวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561-62 เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ทีม่ีมติให้เสนอตอ่ที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของ GOLD ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT มีราคาเฉลีย่เทา่กบั 8.43 บาทตอ่หุ้น 
 

(1.7) ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 
FPT ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เนื่องจาก FPT มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้าย ได้แก่ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และ
คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ซึ่งมีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดาและมารดา) ของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต 
สิริวฒันภกัดี ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 66.012 ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
โครงสร้างการถือหุ้นในข้อ 1. (1.2) ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2)  
 

                                                           
2     นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จ ากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จ านวน 

1,033,210,305 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.04) และผ่านบริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 228,800,000 หุ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 11.97) โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ฝ่ายละร้อยละ 50.00 และบริษัท 
อเดลฟอส จ ากดั ถือหุ้นในบริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ร้อยละ 99.97 
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(1.8) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจาก FPT มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ล าดับสุดท้าย ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดาและมารดา) ของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ซึ่งเป็นกรรมการและ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 66.01 ดงันัน้ การเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นใน GOLD ให้กบั 
FPT ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD จึงเข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทสนิทรัพย์หรือบริการตาม
ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการที่ค านวณได้มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิโดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 
 

(1.9) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2561-62 เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 เพื่อพิจารณาการจ าหนา่ยหุ้นใน GOLD ที่บริษัทถือ
อยู่ทัง้หมดให้กบั FPT ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ ซึ่งเข้าขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท มีกรรมการบริษัทจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายปณต สิริ
วฒันภกัดี นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึง่เข้าขา่ยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้
เสยี จึงไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดการมีสว่นได้เสยี ดงันี ้
 

ช่ือบริษัท 
กรรมการของบริษัท 

นายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี 

นายปณต 
สิริวัฒนภักดี 

นายสิทธิชัย 
ชัยเกรียงไกร 

นายธิติพันธ์ุ 
เชือ้บุญชัย 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  
(FPT ซึง่เป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้น GOLD) 

-  -  - 

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์  
(ประเทศไทย)  
(ถือหุ้นใน FPT ร้อยละ 40.95 และถือหุ้นใน บจก.
เฟรเซอร์ส แอสเซท็ส์ ร้อยละ 49.00) 

-  - - - 

บจก.เฟรเซอร์ส แอสเซท็ส์  
(ถือหุ้นใน FPT ร้อยละ 48.52) 

-  - - - 

บจก.ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) 
(ถือหุ้นในบจก.เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ ร้อยละ 51.00) 

   - - 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมิเตด็  
(FPL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
สิงคโปร์ และถือหุ้นในบจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) ร้อยละ 100.00) 

-   - - 

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
(ถือหุ้นใน FPL ร้อยละ 20.61) 

   -  
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(1.10) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 
บริษัทซึ่งปัจจุบนัประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการหลายประเภทได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของการจ าหน่ายหุ้น
สามญัใน GOLD ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ FPT วา่ สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์การลงทนุของบริษัท ซึง่มุง่เน้น
การเข้าลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมจากการลงทนุ รวมไปถึง
การรับรู้ผลตอบแทน (Exit Strategy) ในจงัหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการลงทนุของบริษัท
โดยรวมในระยะยาว ภายใต้กลยทุธ์การสร้างความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึง่พิง
รายได้จากการธุรกิจใดธุรกิจหนึง่อยา่งมีนยัส าคญั และการมองหาโอกาสการลงทนุในกิจการใหม่ๆ  ในการสร้างผลตอบแทนจาก
การเข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสม เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) และสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทอย่าง
ยัง่ยืนในอนาคต ดงันัน้ บริษัทเห็นว่าการเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นใน GOLD ให้กับ FPT ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD จะมีผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทจากการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของ GOLD ซึง่รวมถึง 
o บริษัทจะสามารถรับรู้ก าไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (Realized Gain) จากการขายหุ้ น GOLD ก่อนภาษีและ

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องรวมประมาณ 2,463 ล้านบาท  
o บริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายเพื่อจ่ายเงินปันผลและขยายการลงทนุในธุรกิจเดิม รวมถึงการลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีมี

ความเก่ียวเนื่องหรือมี Synergy ตอ่บริษัท รายละเอียดปรากฏในสว่นของแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ 
o เป็นโอกาสในการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงรายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายใน GOLD 

 

(1.11) แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
(1) บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ท่ีมีความเก่ียวเนื่องหรือมี Synergy ต่อบริษัท เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจ 

เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจบริการ เป็นต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาความเหมาะสมและผลตอบแทนของธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะเข้าลงทุน ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น ตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการเข้าลงทนุดงักล่าวภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที่บริษัทได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD 
โดยบริษัทจะน าเงินซึง่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD (หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี และเงินส ารอง
ตามกฎหมาย) ประมาณไมเ่กินร้อยละ 50 เพื่อใช้เป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทนุดงักลา่ว โดยมีอตัราผลตอบแทนที่ต้องการ
ส าหรับการลงทนุในเบือ้งต้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 8 ทัง้นี ้บริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการเข้าลงทนุ ซึง่บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และจะแจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบในรายละเอียดตอ่ไป  

(2) บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี และเงินส ารองตามกฎหมาย) ประมาณไม่เกินร้อย
ละ 15 ไปขยายการลงทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม ่ซึง่เป็นประเภทธุรกิจที่บริษัทได้มีการด าเนินการ
อยูใ่นปัจจบุนั โดยมีผลตอบแทนที่ต้องการในเบือ้งต้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 

(3) บริษัทมีแผนจะน าเงินที่ได้รับ (หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี และเงินส ารองตามกฎหมาย)  ประมาณไมเ่กินร้อยละ 15 
ไปลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ เช่น การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน การลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า การลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยมีผลตอบแทนที่ต้องการเบือ้งต้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8  

นอกจากนี ้เงินสว่นที่เหลือ บริษัทจะน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไร (หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ภาษี และเงินส ารองตามกฎหมาย) จากการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจะจัดขึน้ประมาณเดือนมกราคม 2563 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบ
การเงินประจ าปีของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
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(1.12) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
บริษัทจะจ าหนา่ยหุ้นสามญัของ GOLD  ทัง้หมดที่บริษัทถืออยูผ่า่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ
ของ FPT เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 
  

(1.13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียซึง่มิได้เข้าร่วมประชุมในวาระดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามข้อ
(1.9) ของสารสนเทศฉบบันี)้ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการท า
รายการมีมติอนมุตัิให้บริษัทขายหุ้น GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้ของ FPT ในครัง้นี ้แม้ว่าจะท าให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ก าไร
จากผลประกอบการของ GOLD ในอนาคตตอ่ไปได้อีก แตก่ารท ารายการขายหุ้นดงักลา่วก็เป็นโอกาสของบริษัทและผู้ ถือหุ้นที่จะ
สามารถรับรู้ก าไรจากการขายหุ้น (Realized Gain) ได้ในทันที โดยราคาในการเข้าท ารายการครัง้นีก็้อยู่ในช่วงของราคาที่
เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี ้การพิจารณาขายหุ้น GOLD ในครัง้นี ้เป็นโอกาส
ของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุม่ธุรกิจในการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงรายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายของ GOLD โดยบริษัทสามารถน าเงินท่ีได้รับจากการขายไปลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเก่ียวเนื่อง หรือมี Synergy และมี
อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัทและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตามแผนการใช้เงินตามข้อ 
(1.11) ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาวา่การท ารายการมีความเหมาะสม สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัท 
รวมถึงผู้ ถือหุ้น จึงเห็นชอบในการน าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนมุตัิรายการตอ่ไป 

 

(1.14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ (1.13)  

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นที่แตกตา่งจากความเห็นคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏในข้อ (1.13) 
 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ได้ระบไุว้ในสารสนเทศนีแ้ละในเอกสารอื่นท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีด้้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี  ้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั  

 

3. คุณสมบัติ การถอืหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญอิสระกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา และค ายินยอม
ของผู้เชี่ยวชาญอิสระให้เผยแพร่ความเห็น  

o ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
บริษัทแตง่ตัง้บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา
สินทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ของ GOLD ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคา
สินทรัพย์อิสระดงักล่าวไม่มีการถือหุ้นและไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทและคู่สญัญาในการเข้าท ารายการครัง้นี  ้โดยผู้
ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระยินยอมให้บริษัทเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูการประเมินราคาสินทรัพย์ของ GOLD ซึ่งได้
จดัท ารายงานขึน้เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ  

o ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
บริษัทแตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึง่เป็นที่
ปรึกษาทางเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล ประโยชน์และความเสีย่ง ความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของการจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT ทัง้นี ้    
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ผู้ปรึกษาทางการเงินอิสระดงักลา่วไมม่ีการถือหุ้นและไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัทและคู่สญัญาในการเข้าท ารายการครัง้นี  ้ 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้บริษัทเปิดเผยและเผยแพร่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562) 

 

4. ยอดรวมของตราสารหนี ้เงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา หนีส้ินประเภทอื่น และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
(4.1)  ยอดรวมของตราสารหนี ้ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD) มียอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้
ออกจ าหนา่ยตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติไว้ สรุปดงันี ้

 ประเภท 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

อายุหุ้นกู้ 
(ปี) 

การจัด 
อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

1 หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้ แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  

2,000 3.40 3 BBB+ 
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต “คงท่ี” 

15 พฤษภาคม 2563 

2 หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้ แทน
ผู้ ถือหุ้ นกู้  

1,000 3.60 5 BBB+  
แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต “คงท่ี” 

22 มิถุนายน 2566 

 

นอกจากนี ้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพิ่มเติมในวงเงินจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติมดงักลา่ว 
 

อนึ่ง ในการจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT บริษัทในฐานะ
ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในแตล่ะรุ่นเพื่อขอผ่อนผนัไมใ่ห้ถือวา่การด าเนินการดงักลา่วเป็นเหตุ
ผิดนดัตามข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  เนื่องจากเข้าขา่ยเป็นการขายหรือจ าหนา่ยโอนทรัพย์สนิบางสว่นที่
ส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  นอกจากนี ้การจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD ยงัอาจท าให้ผลการจัดอนัดบั
ความนา่เช่ือถือ (credit rating) ของบริษัทและหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทมีการเปลีย่นแปลง 
 

(4.2) ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกนั 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา รวมทัง้สิน้ 9,402.14 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 ประเภทเงนิกู้ 
ยอดคงค้าง ณ  

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,630.12 ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
2. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  4,988.46 ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
3. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2.50 ไม่มี 
4. เงินกู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย 532.92 ไม่มี 
5. ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว 248.14 ท่ีดนิ 
 รวม 9,402.14  

 

(4.3) ยอดรวมมูลค่าหนีส้นิประเภทอื่น และภาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลักประกนั 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดรวมหนีส้ินประเภทอื่น และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลกัประกัน 
รวมทัง้สิน้ 15,432.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 ประเภทหนีส้ิน 
ยอดคงค้าง ณ  

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 3,838.53 ไม่มี 
2. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 180.39 ไม่มี 
3. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 413.27 ไม่มี 
4. รายได้สิทธิการเช่ารอตดับญัชีจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึก าหนดช าระ

ภายใน1ปี 
446.76 ไม่มี 

5. เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 295.02 ไม่มี 
6. หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 326.11 ไม่มี 
7. รายได้สิทธิการเช่ารอตดับญัชีจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 9,277.69 ไม่มี 
8. ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 124.45 ไม่มี 
9. ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 92.43 ไม่มี 

10. หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 274.84 ไม่มี 
11. หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 163.00 ไม่มี 

 รวม 15,432.49  
 

(4.4) หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 กลุม่บริษัทไม่มีภาระผกูพนัเพิ่มเติม นอกจากภาระผกูพนัท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 (หมายเหตขุ้อ 21) 
 

5. ข้อมูลบริษัท  
(5.1) ข้อมูลทั่วไป ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ  ถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยกลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผง
สงักะสอ๊ีอกไซด์และเคมีภณัฑ์ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

เลขทะเบียนบริษัท  0107537001030  
ทนุจดทะเบียน  4,044,770,615.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,044,770,615หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  1,911,926,537.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,911,926,537 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
โทรศพัท์และโทรสาร 0 2643 7100 และ 0 2255 9418 
เว็บไซต์ www.univentures.co.th 
 

รายละเอียดบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม (สว่นท่ีถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
ลักษณะธุรกิจ 

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
1.1  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ดเิวลล็อปเมนท์ จ ากัด (“GRAND UNITY”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 600.00 ล้านบาท  
100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

1.2 บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด (“LRK”) 
       ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 600.00 ล้านบาท  

100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 

 

43 
 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
ลักษณะธุรกิจ 

1.3  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ ากัด 1 (“GUL”) 

       ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 244.05 ล้านบาท  
99.98 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

1.4  บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 2 (“LRKD”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 260.00 ล้านบาท  

60.00 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

1.5 บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)3 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท  
39.28 

 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริการ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

2.  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์   
2.1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง้ จ ากัด (“UVC”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 2.50 ล้านบาท  
100.00 ท่ีปรึกษาทางด้านการเงินและการ

ลงทนุ 
2.2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“UVRM”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 10.00 ล้านบาท 
100.00 ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
2.3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“UVAM”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 42.31 ล้านบาท  
100.00 ท่ีปรึกษาด้านการลงทนุ ให้บริการการ

จดัการและการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือให้เช่า 

2.4 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด 4 (“SPM”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 7.50 ล้านบาท  
100.00 ให้บริการจดทะเบียน จดัตัง้นิตบิคุคล 

และบริหารจดัการอาคารชดุ 
2.5  บริษัท คอนเน็กซ์ช่ัน จ ากัด 4  (“CONNEXT”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 2.00 ล้านบาท  
100.00 ท่ีปรึกษาอสงัหาริมทรัพย์ในการซือ้ขาย 

รับฝาก และให้เช่า  
2.6  บริษัท คอลเลคทีฟ จ ากัด 4  (“COL”) 

ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท/ ทนุช าระแล้ว 15.00 ล้านบาท  
100.00 ค้าปลีก 

2.7  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด (“UVCAP”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 580.00 ล้านบาท  

100.00 ลงทนุในกิจการอ่ืน 

2.8  บริษัท ฟอร์เวร์ิด ซสิเต็ม จ ากัด 5  (“FS”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 40.00 ล้านบาท  

100.00 จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบควบคมุความ
ปลอดภยั ระบบเข้าออกอาคาร ระบบ
ควบคมุและจดัการอาคารอตัโนมตั ิ 

2.9  บริษัท อะเฮดออล จ ากัด 6 (“AA”) 

        ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 5.00 ล้านบาท  
80.00 จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบควบคมุ

อปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภยั 
2.10 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 7 (“STI”) 

        ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 134.00 ล้านบาท 
28.56 

 
บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

3. ธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
ผลิตและจัดจ าหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์   
3.1 บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากัด (“TL”) 

ทนุจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทนุช าระแล้ว 415.20 ล้านบาท  
100.00 

 
ผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซด์
และเคมีภณัฑ์ 

3.2 บริษัท ไทย - ซงิค์ออกไซด์ จ ากัด 8 (“TZ”) 

ทนุจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทนุช าระแล้ว 6.25 ล้านบาท  
99.99 ผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซด์

และเคมีภณัฑ์ 
การลงทุนด้านพลังงาน   
3.3 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากัด 9 (“EV”) 

ทนุจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท ทนุช าระแล้ว 27.50 ล้านบาท  
79.00 ลงทนุในธุรกิจจดัการพลงังาน 

3.4 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (“EEI”)  
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 26.00 ล้านบาท  

 

30.59 วเิคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและตดิตัง้อปุกรณ์ประหยดั
พลงังาน 
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
ลักษณะธุรกิจ 

3.5 บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด 10 (“SSC”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 92.00 ล้านบาท  
20.00 

 
จดัหาและจ าหน่ายพลงังานให้ลูกค้า
กลุ่มอตุสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย 
กรรม (ปัจจบุนัหยดุประกอบกิจการ) 

3.6 บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 10 (“SSB”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว 10.00 ล้านบาท   
20.00 

 
จดัหาและจ าหน่ายพลงังานให้ลูกค้า
กลุ่มอตุสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย 
กรรม (ปัจจบุนัหยดุประกอบกิจการ) 

 

หมายเหต:ุ 1 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY ร้อยละ 99.98 
 2 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 60.00 
 3 ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทที่ GOLD ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์ส านกังาน 
ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th 

 4 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM ร้อยละ 100.00 
 5 ถือหุ้นอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 100.00  
 6 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 80.00 
 7 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 28.56 (ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562)  
 8 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL ร้อยละ 100.00 
 9 ถือหุ้นอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 79.00 
 10 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน EV ร้อยละ 20.00 และปัจจบุนั หยดุประกอบการ 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเข้าลงทนุถือหุ้นกิจการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจใน 3 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
(1) ธุรกิจลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

(1.1) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
• โครงการแนวสงู: GRAND UNITY เป็นผู้ลงทนุและพฒันาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์ “คอนโด ย”ู  

“ย ูดีไลท์”  “ย ูดีไลท์ เรสซิเดนซ์” และนบัตัง้แต่ปี 2561 GRAND UNITY เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้
แบรนด์ใหม่ ได้แก่ “เซียลา่” “เดอ ลาพีส” และ “แมสซารีน” ซึ่งมุ่งเน้นที่ตัง้โครงการในท าเลติดหรืออยูใ่กล้สถานี
รถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พืน้ที่พกัอาศยัในห้องชุดให้ตอบสนองกบัทุกไลฟ์
สไตล์ เพื่อขยายผลติภณัฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลมุตลาดและกลุม่ลกูค้าทกุระดบั 

• โครงการแนวราบ: กลุม่ GOLD เป็นผู้ด าเนินธุรกิจจดัสรรบ้านและที่ดินเพื่อจ าหนา่ย ในรูปแบบของบ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ตา่งๆ เช่น “เดอะ แกรนด์” “โกลเด้น วิลเลจ” 
“โกลเด้น ซิตี”้ “โกลเด้น เพรสทีจ” “โกลเด้น นีโอ” เป็นต้น พร้อมการพฒันาสาธารณปูโภคตา่งๆ ในโครงการ ให้
ครอบคลมุทกุระดบัราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ที่แตกตา่งกนั  

(1.2) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า  
• อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ลงทนุและพฒันาโดยบริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั (“LRK”) เป็นอาคารส านกังาน

ตัง้อยู่หวัมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ กรุงเทพ ทัง้นี ้เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่
อาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี รวมถึงขายกรรมสทิธ์ิใน
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ของอาคารดงักลา่ว ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) 

• อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ลงทุนและพฒันาโดยกลุ่ม GOLD เป็นอาคารส านกังานตัง้อยู่ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ – สาทร กรุงเทพ ตอ่มาในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั (“NSR”) 
ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 25 ปี 
รวมถึงขายกรรมสทิธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ของอาคารดงักลา่ว ให้แก่ GVREIT 
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• อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD เป็นอาคารส านกังานตัง้อยู่หวัมมุถนนพระราม 
4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ 

• อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD เป็นอาคารส านกังานตัง้อยูถ่นนราชด าริ กรุงเทพ  
• โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ลงทุนและพัฒนาโดยกลุ่ม GOLD เป็นโครงการ Mixed-Use Complex 

ประกอบด้วย อาคารส านกังาน ที่พกัอาศยั และพืน้ที่ค้าปลกี ตัง้อยูท่ี่หวัมมุถนนพระราม 4 ตดักบัถนนพญาไท 
โดยโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง และจะเปิดให้บริการในปี 2562  

(1.3) ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ โรงแรม และสนามกอล์ฟ  
• โรงแรมโมเดนา่ บายเฟรเซอร์ บรีุรัมย์ ตัง้อยูจ่งัหวดับรีุรัมย์ ลงทนุและพฒันาโดย LRKD  
• โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ ตัง้อยูซ่อยหลงัสวน กรุงเทพ ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ 

GOLD ปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรม และ GOLD ได้ขายสทิธิการเช่าของอาคารดงักลา่ว
ให้แก่กองทนุโกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์  

• โครงการดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์ เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ตัง้อยู่ถนนสาทร กรุงเทพ 
ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD 

• โรงแรมดบับลวิ แบงคอก ตัง้อยูถ่นนสาทร กรุงเทพ ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD 
• โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ แบ็งคอค ตัง้อยู่ติดกับอาคารเอฟ วาย ไอ หวัมุมถนนพระราม 4 ตดักับถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพ ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD 
• โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั ตัง้อยูจ่งัหวดันครราชสมีา ลงทนุและพฒันาโดยกลุม่ GOLD 

(2) ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์  
(2.1) ธุรกิจจ าหน่ายและติดตัง้ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคาร

อตัโนมตัิ ด าเนินงานโดย FS และ AA  
(2.2)  ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทนุ ด าเนินงานโดย UVC 
(2.3)  ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทนุ และการจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เก่ียวข้อง  

• ธุรกิจบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ด าเนินงานโดย UVAM 
• ธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารนิติบคุคลอาคารชดุพกัอาศยั ด าเนินงานโดย SPM  
• ธุรกิจที่ปรึกษาอสงัหาริมทรัพย์ในการซือ้ขาย รับฝากและให้เช่า ด าเนินงานโดย CONNEXT 
• ธุรกิจเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ด าเนินงานโดยบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก 

UVRM ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ GVREIT 
(2.4)  ธุรกิจให้บริการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ด าเนินการโดย UVRM 
(2.5)  ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ด าเนินการโดย STI  
(2.6)  ธุรกิจร้านค้าปลกี “COLLECTIVE” ด าเนินการโดย COL  

(3)    ธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
(3.1)  ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซด์ ซึ่งใช้เป็นสว่นผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภณัฑ์ เช่น 

ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัยาง อาหารสตัว์ เซรามิก เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองส าอาง และยารักษาโรคต่างๆ  เป็นต้น ทัง้นี ้
ธุรกิจดังกล่าวด าเนินงานโดย TL มีโรงงานตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ก าลงัการผลติสงูสดุ 21,000 ตนัตอ่ปี  

 (3.2)  ธุรกิจการลงทนุพลงังาน ด าเนินงานโดย EV และ EEI 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูการประกอบธุรกิจของ UV และบริษัทยอ่ยเพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท ที่เว็บไซต์ www.univentures.co.th หรือเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th 
หรือเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th 
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แนวโน้มธุรกิจ  
ด้วยเหตทุี่ในปัจจบุนั บริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึง่ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์ 
ทัง้นี ้ภาวะและแนวโน้มธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
o ภาวะธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
ธุรกิจที่อยูอ่าศยั 
อ้างอิงข้อมลูจากรายงานภาวะอตุสาหกรรมรายไตรมาสของธุรกิจที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4/2561 จดัท า
โดยศูนย์วิจัยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (“ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา”) ระบุว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย
กรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2561 อปุสงค์เติบโตดีตามก าลงัซือ้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึน้สะท้อนจากที่อยูอ่าศยัขาย
ได้ (รวมยนูิตที่เปิดขายในช่วงก่อนหน้าและยนูิตที่เปิดขายใหม่) มีจ านวน 113,028 ยนูิต เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่ยนูิตเปิดขายใหมม่ีจ านวนทัง้สิน้ 117,168 ยนูิต เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน อตัราการขยายตวัของยอดขายได้ที่สงูกวา่ยอดเปิดขายใหม่สง่ผลให้ยนูิตเหลือขายสะสม (Accumulative unsold) อยูท่ี่ 
180,472 ยนูิต เพิ่มขึน้ในอตัราชะลอลงที่ร้อยละ 2.3 เทียบกบัท่ีเพิ่มขึน้เฉลี่ยปีละร้อยละ 7 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2560)  
ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า การเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาส 1/2562 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะเร่งสง่เสริมการขายท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จเพ่ือให้ผู้บริโภคซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิ
ก่อนไตรมาส 1/2562 ที่จะประกาศใช้หลกัเกณฑ์ใหม่ในการก ากบัดูแลสินเช่ือจากธนาคารแห่งประเทศไทย3 (“ธปท”) ขณะที่
ความต้องการที่อยูอ่าศยัในไตรมาส 1/2562 จะเร่งตวัขึน้ หลงัจากนัน้อปุสงค์จะชะลอลงตัง้แตไ่ตรมาส 2/2562 สว่นหนึ่งมาจาก
มีการดึงอุปสงค์บางส่วนไปใช้ล่วงหน้า ประกอบกับหลกัเกณฑ์ใหม่ในการก ากบัดแูลสินเช่ือจาก ธปท. ท าให้ผู้ซือ้มีภาระทาง
การเงินสงูขึน้ จึงอาจลดทอนอปุสงค์ที่อยูอ่าศยัเพื่อการเก็งก าไรบางสว่น  
 

ศนูย์วิจยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาคาดการณ์วา่ปี 2562 ธุรกิจที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะทรงตวัใกล้เคียงกบัปี 2561 
เนื่องจาก (1) หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัใหม่ที่เข้มงวดมากขึน้ (2) การประกาศใช้พระราชบญัญัติ ภาษี
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในปี 2563 ที่อาจสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในการลงทนุของผู้ประกอบการและการซือ้ที่อยูอ่าศยั อยา่งไรก็ตาม 
อปุสงค์ในประเทศที่ยงัคงเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกบัการเร่งพฒันาระบบขนสง่มวลชนภาครัฐ จะช่วยกระตุ้นความ
ต้องการท่ีอยู่อาศยัตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งท าให้ธุรกิจยงัมีทิศทางเติบโตได้ภายใต้การลงทนุที่มีความระมดัระวงัมากขึน้ในระยะ
ตอ่ไป นอกจากนี ้คาดวา่การเปิดตวัโครงการใหมใ่นปี 2561-2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3-5 ตอ่ปี โดยคอนโดมิเนียม
ยงัคงเป็นสินค้ากลุม่หลกั รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มสดัสว่นโครงการ
บ้านแนวราบมากขึน้เพื่อรักษาอตัราก าไรของธุรกิจ เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้เร็วกวา่คอนโดมิเนียม และสว่นใหญ่เป็นความ
ต้องการซือ้จริง (Real demand) ซึง่ผู้ประกอบการเน้นท าตลาดในกลุม่ลกูค้าระดบักลาง-บนเป็นหลกั เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีก าลงั
ซือ้ ขณะที่กลุม่ลกูค้าระดบักลาง-ลา่งยงัคงเผชิญปัญหาหนีค้รัวเรือน ประกอบกบัตลาดที่อยู่อาศยัระดบักลาง-ลา่งยงัมีอปุทาน
คงค้างสงู ส าหรับรูปแบบโครงการคาดว่าจะมีความซบัซ้อนมากขึน้ จากเดิมเป็นการแข่งขนัในด้านสินค้า ท าเล และราคา จะ
เปลี่ยนมาเป็นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) ซึ่งมีโรงแรม ศนูย์การค้า และที่อยู่อาศยัภายใต้
โครงการเดียวกนั ขณะที่กลุม่ผู้ซือ้จะเป็นลกูค้าต่างชาติมากขึน้ เช่น จีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ องักฤษ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น ซึ่งบางสว่นอาจ
เป็นการซือ้เพื่อลงทนุปลอ่ยเช่า อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีต้องติดตาม คือ อปุทานเหลือขายที่สะสมสงูในบางพืน้ท่ี ประกอบกับ
ก าลงัซือ้ฟืน้ตวัช้าในบางกลุม่ ผนวกกบัหนีค้รัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสงู สง่ผลให้สถาบนัการเงินมีแนวโน้มระมดัระวงัการปล่อย
                                                           
3 หลกัเกณฑ์การก ากับดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เดือนเมษายน 2562 เป็นการก าหนดอตัราสว่นสินเชื่อตอ่มลูคา่หลกัประกนั 
(LTV) โดย (1) สญัญากู้ที่อยู่อาศยัหลงัแรก และราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้เกณฑ์เดิม (2) ผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศยัพร้อมกัน 2 หลงัขึน้ไป หากผ่อน
ช าระหลงัแรกตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จะต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 ส าหรับหลงัที่ 2 หากผ่อนช าระหลงัแรกยงัไมถ่ึง 3 ปี หรือกู้ซือ้ที่อยู่อาศยัราคาตัง้แต่ 
10 ล้านบาทขึน้ไป จะต้องวางดาวน์ร้อยละ 20 และ (3) ผู้ที่ผ่อนที่อยูอ่าศยัหลงัที่ 3 ขึน้ไป กรณีผ่อนสญัญาอ่ืนๆ ยงัไม่หมด ต้องวางเงินดาวน์ร้อย
ละ 30 ในทกุระดบัราคา 
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สินเช่ือโดยเฉพาะกลุม่ผู้มีรายได้น้อย และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ที่อาจลดทอนความสามารถของผู้บริโภคในการก่อหนีใ้หม ่
นอกจากนี ้ต้นทนุการพฒันาโครงการมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามราคาที่ดินที่ปรับขึน้ตอ่เนื่อง รวมถึงต้นทนุคา่วสัดกุ่อสร้างและคา่แรง 
นอกจากนี ้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 อาจส่งผลต่อโครงสร้างของตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ โดยกระตุ้นให้มีการซือ้ขายที่ดินและเร่งพฒันาโครงการใหม่เข้าสูต่ลาดมากขึน้ เนื่องจากการถือที่ดินเปลา่จะถกู
เก็บภาษีในอตัราสงู อย่างไรก็ตาม ผลดงักลา่วอาจเป็นแรงกดดนัให้โครงการที่อยู่อาศยัมีจ านวนยนูิตเหลือขายสะสมในระดบัสงู
ตอ่ไปอีกหลายปี 

 

ธุรกิจอาคารส านกังาน 
อ้างอิงข้อมลูจากรายงานแนวโน้ม/ อตุสาหกรรม ปี 2561-2563 ส านกังานให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จดัท าโดยศนูย์วิจยั
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2561 คาดว่า ในช่วงปี 2561-2563 ความต้องการใช้พืน้ที่ส านักงานใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอยูใ่นช่วง 200,000-250,000 ตร.ม./ ปี เนื่องจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและ
ความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ ท าให้เกิดการลงทนุในภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 เร่ิมเห็นสญัญาณ
การขยายตวัของการลงทนุ พิจารณาจากยอดขอรับการสง่เสริมการลงทนุ มลูค่า 642,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.4 เทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นดชันีชีน้ าด้านการลงทนุท่ีสะท้อนความต้องการพืน้ท่ีอาคารส านกังานในระยะต่อไป ทัง้นี ้
งานวิจยัของ Jones Lang LaSalle Incorporated คาดว่าร้อยละ 70-75 ของจ านวนบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดสาขาในไทย 
ต้องการพืน้ที่ส านกังานขนาดใหญ่มากกวา่ 1,000 ตร.ม.ขึน้ไป อยา่งไรก็ดี จากข้อจ ากดัที่ดินเพื่อพฒันาอาคารส านกังานใหม่หา
ยากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีย่านศนูย์กลางธุรกิจ (Central Business District : CBD) คาดว่าจะมีพืน้ท่ีส านกังานใหมท่ยอยเข้าสู่
ตลาดไม่มากนกั เฉลี่ย 162,000 ตร.ม./ปี ได้แก่ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารวิสดอม101 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ 
อาคารสามยา่น มิตรทาวน์ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์  2 อาคารเดอะปาร์ค (เฟส 1) ซึง่ผลจากแนวโน้มอปุสงค์ที่มีมากกวา่อปุทานที่
เข้าใหม่ ท าให้คาดว่าอตัราการเช่ายงัคงอยู่ในระดบัสงูประมาณร้อยละ 92-95 ส าหรับแนวโน้มการแข่งขนั นอกจากคู่แข่งใน
ธุรกิจเดียวกนัแล้ว ปัจจุบนัยงัมีธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีส านกังานรูปแบบ Co-working space ซึ่งให้บริการเช่าพืน้ท่ีเพื่อท างานและจดั
ประชมุ โดยอตัราคา่เช่าพืน้ที่มีทัง้รายชัว่โมง รายวนั และรายเดือน (เร่ิมเปิดบริการตัง้แตช่่วงปี 2555 มีจ านวนไมถ่ึง 10 แหง่ และ
เพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 120 แหง่ ในปี 2559) เพื่อรองรับนกัธุรกิจที่ยงัไมพ่ร้อมเช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน  
 

ธุรกิจโรงแรม 
อ้างอิงข้อมลูจากรายงานภาวะอตุสาหกรรมรายไตรมาสของธุรกิจโรงแรม ไตรมาส 4/2561 จดัท าโดยศนูย์วิจยัธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ระบวุ่า ปี 2561 ธุรกิจโรงแรมปรับดีขึน้ สะท้อนจากอตัราเข้าพกัเฉลี่ยทัว่ประเทศอยู่ที่ระดบั ร้อยละ 71.4 เพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 68.5 ในปี 2560 โดยราคาห้องพกัเฉลี่ยอยู่ที่ 1,710 บาท/ห้อง/คืน เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า และรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 1,221 บาท/ห้อง/คืน เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
สาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของภาคท่องเที่ยว โดยในปี 2561 นกัท่องเที่ยวตา่งชาติมีจ านวน 38.3 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สร้างรายได้เข้าประเทศ 2.0 ล้านล้านบาท เนื่องจาก (1) การเติบโตต่อเนื่องของ 
นกัทอ่งเที่ยวตลาดหลกั โดยเฉพาะภมูิภาคเอเชียตะวนัออก น าโดยจีน มาเลเซีย อินเดีย และรัสเซีย (2) เศรษฐกิจโลกทีเ่ติบโต
ต่อเนื่องช่วยสนบัสนนุรายได้ของนกัท่องเที่ยว (3) การเพิ่มขึน้ของเที่ยวบินทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจาก
สายการบินต้นทนุต ่า (เที่ยวบินเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า) ด้านนกัท่องเที่ยวไทยปี 2561 มี
จ านวน 164 ล้านทริป เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากการฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ ประกอบ
กบัการขยายเส้นทางบินของสายการบินตา่งๆ โดยเฉพาะในเมืองรอง สง่ผลเชิงบวกต่อการทอ่งเที่ยวระหวา่งภมูิภาค  
 

ทัง้นี ้ศนูย์วิจยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาคาดว่า ธุรกิจโรงแรมในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตตอ่เนื่องตามจ านวนนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ 
โดยเฉพาะจากเอเชีย โดยคาดการณ์จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติปี 2562 จะอยู่ที่ 40-41 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 7-8 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาคาดวา่รายได้จากนกัท่องเที่ยวตา่งชาติจะอยูท่ี่ 2.21 ล้านล้าน
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บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ส าหรับจ านวนนกัท่องเที่ยวไทย คาดการณ์จะอยู่ที่ 171 ล้าน 
ทริป เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สร้างรายได้รวมมากกวา่ 1.2 ล้านล้านบาท ด้านอตัราการเข้าพกั
ปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เลก็น้อยอยูท่ี่ร้อยละ 71.5-72.5 จากร้อยละ 71.4 ในปี 2561 ขณะที่ราคาห้องพกัจะปรับเพิ่มขึน้แตอ่าจ
ไม่มากนัก  จากปัญหาอุปทานห้องพักล้นตลาดที่ยังคงอยู่ ประกอบกับต้องแข่งขันกับสินค้าทางเลือก อาทิ อพาร์ตเมนต์ 
คอนโดมิเนียมที่เปิดให้เช่ารายวนั เกสต์เฮ้าส์ และบ้านพกัที่เปิดให้เช่าผ่าน Airbnb  ส าหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า (ปี 2561-2563) คาดวา่จะมีเติบโตดีตอ่เนื่องตามการเติบโตของภาคทอ่งเที่ยว โดยคาดวา่จ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ
และนกัทอ่งเที่ยวไทยจะขยายตวัในอตัราเฉลีย่ร้อยละ 8-10 ตอ่ปี และร้อยละ 5-7 ตอ่ปี ตามล าดบั สนบัสนนุให้อตัราเข้าพกัเฉลีย่
อยู่ที่ระดบัร้อยละ 68-70 เทียบกบัร้อยละ 68.7 ในปี 2560 โดยได้ปัจจยัสนบัสนนุจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและไทยที่ปรับดีขึน้
ต่อเนื่อง การเติบโตของสายการบินต้นทุนต ่า และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การ
ปรับปรุงและ/หรือขยายสนามบิน การขยายเส้นทางคมนาคม ทัง้รถไฟฟ้าและมอเตอร์เวย์ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก
ภาครัฐ  ด้านจ านวนห้องพกัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง  
 

o ภาวะธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผงสงักะสอีอกไซด์  
อตุสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัท ไทย-ไลซาท จ ากดั อนัได้แก่ อตุสาหกรรมยางรถยนต์ ผลิตภณัฑ์ยาง อาหาร
สตัว์ และเซรามิก อ้างข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จัดท าโดยส านกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม พบว่า การผลิตยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ และถงุมือยาง ในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณ 1.34 ล้านตนั 35.02 
ล้านเส้น และ 24.00 ล้านชิน้ ตามล าดบั ในสว่นของการผลติยางรถยนต์และถงุมือยางเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 0.54 และ 38.48 
ตามล าดบั จากการขยายตวัที่ดีของตลาดส่งออก ขณะที่การผลิตยางแปรรูปขัน้ต้นลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.29 จากปริมาณ
วตัถดุิบที่เข้าสูต่ลาดลดลงและการหดตวัของตลาดจีน ด้านการจ าหนา่ยยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ และถงุมือยาง ในปี 2561 
คาดว่าจะมีปริมาณ 1.57 แสนตนั 23.20 ล้านเส้น และ 3,640.50 ล้านชิน้ ตามล าดบั ในสว่นของการจ าหน่ายยางรถยนต์ ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 2.10 จากสถานการณ์ยางรถยนต์ในตลาดทดแทนที่ยงัชะลอตวั ในขณะที่การจ าหนา่ยยางแปรรูปขัน้ต้นและถงุ
มือยางเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.33 และ 20.07 ตามล าดบั ตามความต้องการใช้ที่สงูขึน้ ส าหรับปี 2562 การผลิตยางแปรรูปขัน้ต้น ยาง
รถยนต์และถงุมือยาง คาดว่าจะมีการขยายตวัที่ดีตามแนวโน้มการขยายตวัของตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นตลาด
สง่ออกหลกัในสนิค้ายางแปรรูปขัน้ต้น และสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัในสนิค้ายางรถยนต์และถงุมือยางของไทย  
 

อตุสาหกรรมเซรามิก พบว่าการผลิตกระเบือ้งบพุืน้บผุนงั ปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณการผลิต 136.95 ล้าน ตร.ม. ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 2.60 เนื่องจากการชะลอการผลิตจากต้นทนุวตัถดุิบท่ีสงูขึน้ ขณะที่เคร่ืองสขุภณัฑ์มีปริมาณการผลิต 7.47 ล้านชิน้ 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 2.40 ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ในตลาดหลกัทุกตลาด ด้านการ
จ าหนา่ยกระเบือ้งบพุืน้ บผุนงั ปี 2561 คาดวา่จะมีปริมาณการจ าหนา่ย 163.51 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 3.73 จาก
ความต้องการใช้ที่เร่ิมฟืน้ตวัจากการขยายตวัของภาคก่อสร้าง ในขณะที่เคร่ืองสขุภณัฑ์ มีจ านวน 4.09 ล้านชิน้ ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 4.38  ส าหรับปี 2562 คาดว่าการผลิตและการจ าหน่ายเซรามิกภายในประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เนื่องจากความ
ต้องการใช้ภายในประเทศที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัของภาคก่อสร้าง ภาคอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นตวักระตุ้นการลงทนุ
ภาคธุรกิจและภาคเอกชน อีกทัง้การผลติเพื่อรองรับการสง่ออกที่ขยายตวัได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น จีน และอาเซียน 
 

อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ในปี 2562 มีทิศทางขยายตวัตามธุรกิจปศสุตัว์ ที่มีจ านวนประชากรสตัว์เพิ่มขึน้ ทัง้ไก่เนือ้ โคนม และกุ้ง 
สง่ผลให้ความต้องการให้อาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ซึ่งข้อมลูจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทยประมาณการปริมาณอาหารสตัว์ในปี 
2562 จะมีจ านวนรวม 20.18 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.28 จากปี 2561 ที่มีจ านวน 19.92 ล้านตนั 
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(5.2) สรุปงบการเงนิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไร 
สรุปงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รอบบัญชีปี 2559 
1 ม.ค.–31 ธ.ค. 59 
(จัดประเภทใหม่) 

รอบบัญชีปี 2560 
1 ม.ค.–30 ก.ย. 60 

(9 เดือน) 

รอบบัญชีปี 2561 
1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61 

(12 เดือน) 

งวด 6 เดือน สิน้สุด 
วันที่ 31 มี.ค. 62 

ผลการด าเนินงาน      
รายได้จากการขาย บริการ และให้เชา่ 16,725.76 13,555.77 20,873.33 10,967.53 
รายได้รวม 16,966.85 13,741.31 20,994.52 11,143.91 
ต้นทนุขาย บริการ และให้เชา่ 11,906.00 9,494.32 14,521.02 7,826.17 
ก าไรขัน้ต้น 4,819.76 4,061.45 6,352.30 3,141.36 
ก าไรสทุธิ 1,696.26 1,472.10 2,265.24 1,128.64  
ก าไรสทุธิสว่นของบริษัท 1,075.69 838.44 1,005.64 445.93 
ฐานะการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 687.45 1,641.80 1,427.70 1,785.62  
สินทรัพย์รวม 38,896.69 41,649.75 51,794.26 57,695.74  
หนีส้ินรวม 21,378.40 23,372.18 31,905.39 37,825.04  
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,191.93 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 9,126.60 9,577.92 10,169.44 10,118.26  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,518.28 18,277.57 19,888.87 19,870.70  
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น  (บาท)                       1.00                        1.00  1.00 1.00 
 

  
รอบบัญชีปี 2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 
(จัดประเภทใหม่) 

รอบบัญชีปี 2560 
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60 

(9 เดือน) 

รอบบัญชีปี 2561 
1 ต.ค. 60–30 ก.ย. 61 

(12 เดือน) 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 

วันที่ 31 มี.ค. 62 
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 3.46 4.98 3.30 2.72 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.20 0.45 0.19 0.16  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.1 (0.01) (0.75) (0.31) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 51.32 48.88 55.13 53.47 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 0.65 0.61 0.55 0.48 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.95 7.62 6.85 6.12 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 51.83 47.26 52.53 58.87 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 7.01 7.36 6.53 6.73 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 552.65 593.46 652.71 753.79 
วงจรเงินสด วนั 507.84 553.56 606.71 701.65 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ต้น (ของรายได้หลกั) %   24.10 29.01 30.25 29.50 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 13.85 13.05 12.86 15.32 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่
เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

% 20.61 17.76 17.85 18.20 

อตัราก าไรสทุธิ (สว่นของบริษัทใหญ่) % 6.10 4.24 4.04 4.83 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 11.84 10.50 11.87 11.32 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 4.77 4.74 4.85 4.20 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ เทา่ 0.43 0.34 0.44 0.35 
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รอบบัญชีปี 2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 
(จัดประเภทใหม่) 

รอบบัญชีปี 2560 
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60 

(9 เดือน) 

รอบบัญชีปี 2561 
1 ต.ค. 60–30 ก.ย. 61 

(12 เดือน) 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 

วันที่ 31 มี.ค. 62 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ  
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.22 1.28 1.60 1.90 
อตัราสว่นความสามารถ 
ในการช าระดอกเบีย้ 

เทา่ 15.93 15.15 26.01 23.04  

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 51.59 52.35 50.85 n.a  
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
งบก าไรขาดทุน 
o รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า 
รอบบญัชีปี 2560 (9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้
หลกั”) จ านวน 13,555.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,022.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งรายได้หลกั
ประกอบด้วยรายได้จาก (1) รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการแนวสงูและโครงการแนวราบ รวม 11,026.8 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 523.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบด้วยโครงการแนวสงู จ านวน 1,038 
ยนูิต จากทัง้หมด 8 โครงการ มลูคา่รวม 2,957.0 ล้านบาท ลดลง 568.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า และโครงการแนวราบ จ านวน 2,188 ยนูิต จากทัง้หมด 37 โครงการ  มลูค่ารวม 8,069.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,092.1 
ล้านบาทหรือร้อยละ 16 เทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า (2) รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม รวม 
1,161.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 192.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสว่นใหญ่มาจากอาคาร
ส านกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของกลุม่ GOLD จ านวน 1,031.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 247.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (3) รายได้จากการขาย การให้บริการและการจัดการ รวม 1,367.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
306.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากธุรกิจสงักะสีออกไซด์เป็นหลกั ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 244.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาวตัถดุิบ (LME) ปรับเพิ่มขึน้  
รอบบัญชีปี 2561 (12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า 
จ านวน 20,873.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,125.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรายได้หลัก
ประกอบด้วยรายได้จาก (1) รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการแนวสงูและโครงการแนวราบ รวม 16,812.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2,399.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบด้วยโครงการแนวสงู จ านวน 1,045 ยนูิต 
จากทัง้หมด 9 โครงการ มลูคา่รวม 2,759.5 ล้านบาท ลดลง 1,081.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
และโครงการแนวราบ จ านวน 3,567 ยนูิต จากทัง้หมด 38 โครงการ  มลูคา่รวม 14,052.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,481.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 33 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (2) รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 1,687.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 178.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสว่นใหญ่มาจากอาคารส านกังาน โรงแรมและ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ของกลุม่ GOLD  จ านวน 1,510.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 164.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า และ (3) รายได้จากธุรกิจขาย การให้บริการและการจดัการ จ านวน 2,346.1  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 542.8 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 30 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากธุรกิจสงักะสีอ๊อกไซด์เป็นหลกั ซึ่งเพิ่มขึน้ 467.0 
ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 และราคาวตัถุดิบ 
(LME) ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 14  
 

งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า จ านวน 10,967.5 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 
541.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรายได้หลักประกอบด้วยรายได้จาก (1) รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการแนวสงูและโครงการแนวราบ รวม 9,155.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 846.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 
เทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบด้วยโครงการแนวสงู จ านวน 381 ยูนิต จากทัง้หมด 6 โครงการ มูลค่ารวม 995.8 
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ล้านบาท ลดลง 435.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และโครงการแนวราบ จ านวน 1,954 ยนูิต 
จากทัง้หมด 39 โครงการ  มลูคา่รวม 8,160.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,281.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้า (2) รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 879.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากอาคารส านกังาน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ของกลุ่ม GOLD  จ านวน 
770.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และ (3) รายได้จากธุรกิจขาย การให้บริการ
และการจดัการ จ านวน 911.6  ล้านบาท ลดลงจ านวน 359.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดย
รายได้ที่ลดลงมาจากธุรกิจสงักะสีอ๊อกไซด์  ซึ่งลดลง 415.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เนื่องจากราคาวตัถดุิบ (LME) ปรับลดลงร้อยละ 20 
 

o ต้นทนุจากการขาย บริการ และให้เช่า 
รอบบญัชีปี 2560 (9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า จ านวน 
9,494.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 520.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของ
รายได้หลกั ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สง่ผลให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 30 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 28 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

รอบบัญชีปี 2561 (12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า 
จ านวน 14,521.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,094.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 70 ของรายได้หลกั ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 โดย
ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทนุจากการขาย บริการ และให้เช่าจ านวน 7,826.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
539.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71 ของรายได้หลกั เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 69 โดยบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้าที่ร้อยละ 31 
 

o คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
รอบบญัชีปี 2560 (9 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2560) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 2,348.2 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 366.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสดัสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารตอ่รายได้รวมอยูท่ี่ร้อยละ 17 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า แบง่เป็น (1) คา่ใช้จ่ายในการขาย 953.0 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่ากิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม่ และ (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,395.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 237.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นใหญ่มาจากคา่บริหารจดัการ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังานเพื่อรองรับการขยายตวัของบริษัท  
 

รอบบญัชีปี 2561 (12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 
3,552.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 338.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายขายและ
บริหารต่อรายได้รวม อยู่ที่ร้อยละ 17 ลดลงจากร้อยละ 18 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการขาย 
1,613.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 355.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นใหญ่มาจากภาษีธุรกิจเฉพาะ
และค่าธรรมเนียมการโอน ค่ากิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม่จากทัง้โครงการแนวราบและโครงการแนวสูง และ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ GRAND UNITY และ (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,938.6 ล้านบาท ลดลง 17.2 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม อยู่ที่ร้อยละ 9 ลดลง
จากร้อยละ 11 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,869.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 206.0 
ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายขายและบริหารตอ่รายได้รวมอยูท่ี่ร้อยละ 
17 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า แบง่เป็น (1) คา่ใช้จ่ายในการขาย 816.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.1 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 7 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นใหญ่มาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่ากิจกรรมทาง
การตลาดเปิดขายโครงการใหม่จากทัง้โครงการแนวราบและโครงการแนวสงู และ (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,052.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 149.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 
อยูท่ี่ร้อยละ 10 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

o ต้นทนุทางการเงิน 
รอบบัญชีปี 2560 (9 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 165.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 20.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ จ านวน 7,000 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 

รอบบญัชีปี 2561 (12 เดือน ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 143.7 ล้านบาท 
ลดลง 60.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยต้นทนุทางการเงินมีสดัสว่นต่อรายได้หลกัอยู่ที่
ร้อยละ 1 ไมเ่ปลีย่นแปลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน  จ านวน 86.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 
21 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยต้นทนุทางการเงินมีสดัสว่นต่อรายได้หลกัอยู่ที่ร้อยละ 1 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

o ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
รอบบญัชีปี 2560 (9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 1,472.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

162.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหน้า โดยเป็นก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท จ านวน 838.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 14.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตหุลกัที่ท าให้ก าไรเพิ่มขึน้ เนื่องมาจากก าไร
ขัน้ต้นท่ีสงูขึน้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
 

รอบบัญชีปี 2561 (12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 2,265.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 406.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท จ านวน 
1,005.6 ล้านบาท ลดลง 84.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 1,128.6 ล้านบาท ลดลง 81.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยเป็นก าไรสว่นที่เป็นของบริษัท จ านวน 445.9 ล้านบาท ลดลง 117.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 21 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
o สนิทรัพย์ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,649.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,753.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 
จากณ วนัที่เดียวกนัของปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 1,549.0 ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 954.4 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ เพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต ตลอดจน
สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 299.7 ล้านบาท 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 51,794.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่เดียวกนัของปี 2560 จ านวน 10,144.5 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 9,649.0 ล้านบาท 
  
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 57,695.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,901.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เทียบกบัสินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 5,154.4 ล้านบาท และ
การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 357.9 ล้านบาท  
 

o หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวม 23,372.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,993.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เทียบกบั
หนีส้ิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  สาเหตหุลกัมาจากการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000.0 ล้านบาท สทุธิกบัการลดลงของเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะสัน้  รวมจ านวน 1,922.5 ล้านบาท รวมทัง้
การลดลงของรายได้สทิธิการเช่ารอตดับญัชีจ านวน 331.7 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีหนีส้นิรวม 31,905.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8,533.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 เทียบกบั
หนีส้นิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยสาเหตหุลกัมาจากการออกหุ้นกู้ทีเ่พิ่มขึน้ประมาณ 3,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน เพิ่มขึน้ 4,569.3 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้ 730.2 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวม 37,825.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,919.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เทียบกับหนีส้ิน ณ 
วนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้  จ านวน 3,000 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 2,740.7 ล้านบาท 
 

o สภาพคลอ่งและอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่  3.46 เท่า และ 4.98 เท่า 
ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อยูท่ี่ 1.28 เทา่ เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ที ่1.22 เทา่  
 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ 4.98 เท่า และ 3.30 เท่า 
ตามล าดบั ขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุและอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 อยู่ที่ 1.60 
เทา่ และ 0.84 เทา่ เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ที่ 1.28 เทา่ และ 0.48 เทา่ ตามล าดบั 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง อยูท่ี่ 2.72 เทา่ ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ที่ 3.30 
เท่า ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุและอตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ อยู่ที่ 1.90 เท่า และ 1.13 เท่า เพิ่มขึน้เมื่อเทียบ
กบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ที่ 1.60 เทา่ และ 0.84 เทา่  
 
ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไร 

o ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง การมีสินค้าคงเหลือ และมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ข้อมลูจากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center : “REIC”) ฉบบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 คาดการณ์
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพและปริมณฑล ปี 2562 ว่า ผลจากมาตรการกบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัของ ธปท. ที่มีผล
บงัคบัใช้ในวนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป อนัได้แก่ การก าหนดเงินดาวน์ขัน้ต ่าหรืออตัราสว่นสินเช่ือตอ่มลูค่าหลกัประกนั 
(Loan to Value : “มาตรการ LTV”)  และการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ จะสง่ผลต่อตลาดที่อยูอ่าศยั
ให้มีการชะลอตวัทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทาน ซึ่ง REIC คาดการณ์วา่ การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพและปริมณฑล
ในปี 2562 จะมีจ านวนประมาณ 161,457 หน่วย และมีมูลค่า 479,904 ล้านบาท โดยจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ 17.9 และ
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มูลค่าลดลงร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธ์ิมีจ านวน 196,630 หน่วย และมีมูลค่า 565,112 ล้าน
บาท ทัง้นี ้REIC คาดการณ์สินเช่ือที่อยูอ่าศยับคุคลปลอ่ยใหมท่ัง้ประเทศในปี 2562 จะลดลง โดยมีมลูค่าประมาณ 697,814 
ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีมลูค่า 702,900 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าปี 2562 จะมีการ
โอนกรรมสทิธ์ิลดลง  ส าหรับอปุทานโครงการเปิดตวัใหมค่าดวา่จะลดลงเช่นกนั โดย REIC คาดการณ์ที่อยูอ่าศยัอยูอ่าศยัเปิด
ขายใหมใ่นปี 2562 จะมีจ านวนประมาณ 112,044 หนว่ย (แบง่เป็นบ้านจดัสรร ประมาณร้อยละ 41.1 และเป็นอาคารชดุ ร้อยละ 
58.9) ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 118,271 หน่วย ขณะที่ที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะ
ยงัคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายตวัของโครงการท่ีเปิดขายใหมใ่นปี 2560-2561 โดยคาดการณ์จะมีจ านวนประมาณ 136,799 
หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึง่มีจ านวนประมาณ 122,877 หนว่ย  

 

ทัง้นี ้จากปัจจยัที่กดดนัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยูอ่าศยัข้างต้น อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายและรายได้ของกลุม่
บริษัท อีกทัง้การมีสินค้าคงเหลือขายในระดบัสงู ท าให้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการดแูลรักษาสินค้า
คงเหลอืขายเพิ่มสงูขึน้ 
 

o ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการพัฒนาโครงการ 
ตามที่กลุ่มบริษัทมุ่งพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินในท าเลที่มีศกัยภาพดี เช่น ท่ีดินใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่ง
ชมุชนขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิง่อ านวยความสะดวก ซึง่ที่ดินบริเวณดงักลา่วอาจมีการ
แขง่ขนัในการซือ้ที่ดินจากผู้ประกอบการรายอื่น หรือราคาที่ดินอาจมีการปรับตวัสงูขึน้เมื่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่ดินได้รับการ
พฒันา ดงันัน้ กลุม่บริษัทมีความเสีย่งที่อาจไม่สามารถซือ้ที่ดินในท าเลที่ต้องการ หรือต้องซือ้ที่ดินในราคาที่สงูกวา่แผนงานที่วางไว้ 
ทัง้นี ้ข้อมลูจากผลส ารวจของศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ากดั (“AREA”) พบว่า อตัราเพิ่มของราคาที่ดินในกรุงเทพและปริมณฑล ทกุขนาดทกุแปลง ซึ่ง AREA ได้ท าการส ารวจในปี 
2560-2561 มีอตัราเพิ่มเฉลีย่ร้อยละ 5.3 ซึง่สงูกวา่อตัราเพิ่มของราคาที่ดนิในชว่งปี 2558-2559 และช่วงปี 2559-2560 ที่ราคา
ที่ดินมีอตัราเพิ่มเฉลีย่ร้อยละ 4.0 ทัง้สองช่วงเวลา ซึง่มีผลมาจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟา้สายตา่งๆ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัใน
การเพิ่มศกัยภาพของที่ดิน โดยหากเป็นที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้ว (ทัง้สถานีรถไฟฟ้า BTS MRT และแอร์
พอร์ตเรลลิง้ค์) ราคาที่ดินมีอตัราเพิ่มเฉลีย่ร้อยละ 9.3 ขณะที่ราคาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟา้ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง มีอตัราเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 7.3 ซึ่งคาดว่าราคาที่ดินในพืน้ที่ดงักล่าวจะเพิ่มขึน้ทนัทีเมื่อสถานีรถไฟฟ้าเปิดใช้บริการ  นอกจากนี ้ต้นทนุการ
พฒันาโครงการอาจได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึน้ของต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุค่าวสัดกุ่อสร้างและต้นทุน
คา่แรงเป็นหลกั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของราคาที่ดิน  คา่วสัดกุ่อสร้าง และคา่แรง ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จะส่งผล
กระทบตอ่ต้นทนุและอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการ 

 

o ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบของธุรกิจสังกะสีออกไซด์  
ด้วยเหตท่ีุวตัถดุิบหลกัในการผลิตผงสงักะสีออกไซด์ คือ สงักะสีแท่งบริสทุธ์ิ มากกว่าร้อยละ 80 ของวตัถดุิบทัง้หมดที่ใช้ในการ
ผลิต โดย TL น าเข้าสงักะสีแท่งบริสุทธ์ิจากผู้ ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสงักะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะ
ลอนดอน (London Metals Exchange: LME) ซึง่ราคาจะมีการเปลีย่นแปลงขึน้ลงตลอดเวลาตามอปุสงค์อปุทานในแต่ละช่วงเวลา 
ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ท าให้เกิดความเสี่ยงกบัการด าเนินธุรกิจของ TL ทัง้ด้านรายได้และต้นทนุการผลติ  

 

o ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามที่ TL จดัหาสงักะสีแท่งบริสทุธ์ิจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งก าหนดเป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้ TL มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเร่ือง
ดงักล่าว ด้วยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของ
รายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราตา่งประเทศให้สอดคล้องกนั  
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o ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลกูค้าในวงจ ากัด 
ลกูค้ารายใหญ่ของ TL ได้แก่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมผลติยางรถยนต์และอตุสาหกรรมยาง โดยมีมลูคา่ค าสัง่ซือ้ผงสงักะสี
ออกไซด์ มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด ดงันัน้ หากกลุม่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และ
อตุสาหกรรมยางลดก าลงัการผลติ หรือลดค าสัง่ซือ้สงักะสอีอกไซด์จาก TL ไมว่า่จากสาเหตใุด ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่รายได้และ
ผลการด าเนินงานของ TL อยา่งมีนยัส าคญั 
 

o ความเสี่ยงจากการกู้ยมืและแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ จ านวน  22,392.5  ล้านบาท ซึง่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมขัน้ต ่าบวก/
ลบอตัราคงที่ต่อปี และในสญัญาเงินกู้ ยืมได้ระบุข้อตกลงและข้อจ ากัดที่ต้องถือปฏิบตัิบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น การด ารงอตัราสว่นของเงินกู้ต่อมลูคา่ของอาคารตามรายงานการประเมินราคา การด ารงสดัสว่นการ
ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ โอนสิทธิในสญัญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น ดงันัน้ หากในอนาคตอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมมีการปรับเพิ่มขึน้อีก (ภายหลงัจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้ขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบาย ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี จากร้อยละ 1.50 เป็น 1.75 ตอ่ปี ซึง่เป็นการปรับขึน้ครัง้แรกในรอบ 7 ปี และในรอบ 
3 ปีคร่ึง ภายหลงัจากคงดอกเบีย้ไว้ครัง้ล่าสดุ) หรือกรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ดงักลา่วได้ 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการพฒันาโครงการและผลด าเนินงานของกลุม่บริษัท  

 

(5.3) ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 
-ไมม่ี- 
 

(5.4) รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก  
(1) คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2 นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
3 นายปณต สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
4 นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5 นายสุวทิย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6 นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
7 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
8 นายวรวรรต ศรีสอ้าน  กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการใหญ่/ กรรมการบริหาร 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

(2) ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2562  

 รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นายวรวรรต       ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2 นายก าพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 
3 นายกรธวชั กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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 รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
4 นายวชิยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
5 นายบณัฑติ ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบญัชี 

 

(3) ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  

(1)  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั1 1,033,210,305 54.04 
2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั2 228,800,000 11.97 
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,469,206 1.38 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 21,230,380 1.11 
5 นายบญุเกียรต ิเอือ้สดุกิจ 20,194,600 1.06 
6 กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ 15,554,000 0.81 
7 กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,548,700 0.81 
8 นายวเิชียร เศวตวาณิช 11,703,300 0.61 
9 กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 10,871,400 0.57 

10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 10,650,500 0.56 
 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 517,694,146 27.08 
 รวม 1,911,926,537 100.00 

 

หมายเหต ุ  1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุ้นโดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ในสดัสว่นฝ่ายละร้อยละ 50.00  
 2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.97 
 
(5.5) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งอยู่ในข้อ 1. ของสารสนเทศรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)  รวมทัง้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการดังกล่าว 
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562  
 

6.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 
ไมม่ี เนื่องจากการเข้าท ารายการครัง้นี ้เป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  
 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย (ไม่รวม GOLD) ไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5.00 ของสว่นผู้ ถือหุ้น และไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่กระทบตอ่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่ไมส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ รวมทัง้ ไมม่ีคดีหรือข้อเรียกร้อง
ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่มีสาระส าคญั อนัจ าต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคดีหรือข้อ
พิพาทที่ยงัไมส่ิน้สดุ   
 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรง
และทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในรอบบญัชีปี 2561 และงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 รายการระหวา่งกนัระหว่างบริษัทและบริษัทยอ่ย (ไมร่วม 
GOLD) กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือเพื่อสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าปกติและเป็นไป
ตามราคาตลาด มีรายละเอียดดงันี ้
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(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ  

 ผู้ขาย/ 
ให้บริการ  

คู่สัญญา 
ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 
31 มี.ค. 62 

1 UV, FS บจก.อินเตอร์ โฮเรก้า  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความเก่ียว
โยงเป็นญาติพี่น้องกบั
กรรมการของบริษัท 

รายได้จากการบริหารงานและ 
งานสนบัสนนุด้านระบบสารสนเทศ, 
คา่บริการ, คา่สินค้า และรายได้อ่ืนๆ 

0.35 0.12 

 

2 UV บจก.ธนสินธิ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากงานสนบัสนนุ 
ด้านระบบสารสนเทศ 

0.07 0.02 

 
3 UV, FS, 

UVC, 
UVAM, 

CONNEXT, 
LRKD 

บจก. เดอะสตรีท   
รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความเก่ียว
โยงเป็นญาติพี่น้องกบั
กรรมการของบริษัท 

รายได้จากการบริหารงาน และ 
งานสนบัสนนุด้านระบบสารสนเทศ,  
คา่บริหารจดัการโครงการ, คา่สินค้า,  
คา่บริหารทรัพย์สิน, รายได้คา่ห้องพกั

โรงแรม และรายได้อ่ืนๆ 

16.37 3.54 

  
4 UV, UVC บจก.วนั แบงค็อก  มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการบริหารงาน,  

งานสนบัสนนุด้านระบบสารสนเทศ
และธุรการ, คา่บริหารจดัการโครงการ 

และรายได้อ่ืน ๆ 

1.35 0.53 

5 UV, FS, 
UVC 

บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)  

มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากงานสนบัสนนุ 
ด้านระบบสารสนเทศ, คา่บริการ  

และรายได้อ่ืนๆ 

0.37 1.18 

 

6 UV, UVAM บจก.ควอนตมั แอส
เซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความเก่ียว
โยงเป็นญาติพี่น้องกบั
กรรมการของบริษัท 

รายได้จากการบริหารงาน, 
งานสนบัสนนุด้านระบบสารสนเทศ, 

และคา่บริหารทรัพย์สิน 

8.57 6.32 

7 UV, UVC บจก.เกษมทรัพย์สิริ มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากงานสนบัสนนุด้านระบบ
สารสนเทศ, คา่ที่ปรึกษา 

5.05 0.03 

8 UVC บจก. 38 ดีเวลลอปเม้นท์  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

คา่ที่ปรึกษาและ 
บริหารจดัการโครงการ 

0.06 0.45 
 

9 UVC บจก.นอร์ธปาร์ค พร็อพ
เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  

เป็นบริษัทยอ่ยของ 
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั 

คา่ที่ปรึกษาและบริหารจดัการโครงการ 0.80 - 

10 UVC บจก.เอเอสเอ็ม แมนเนจ
เม้นท์  

มีกรรมการร่วมกนั คา่ที่ปรึกษาและบริหารจดัการโครงการ 2.95 1.05 

11 UVC บจก.สิริด ารงธรรม  มีกรรมการร่วมกนั คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ 5.00 - 
12 GRAND 

UNITY, TL, 
LRKD 

บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั  มีกรรมการร่วมกนั เงินคา่สินไหมทดแทน, 
รายได้คา่ห้องพกัโรงแรม 

0.13 0.18 

13 AA บจก.วีระวงค์, ชินวฒัน์ 
และพาร์ทเนอร์ส  

มีกรรมการร่วมกนักบั 
บริษัทยอ่ยของบริษัท 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.04 - 

14 AA บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.46 - 
15 UVC, 

CONNEXT 
บมจ.อมรินทร์ พริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลิชช่ิง  

มีกรรมการร่วมกนั รายได้คา่นายหน้า, คา่ที่ปรึกษาการ
ลงทนุ 

1.37 - 

16 FS บมจ.บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์  เป็นบริษัทยอ่ยของ 
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (0.04) 0.02 
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 ผู้ขาย/ 
ให้บริการ  

คู่สัญญา 
ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 
31 มี.ค. 62 

17 UV, FS บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์  
(ประเทศไทย)  

มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการบริหารงาน และงาน
สนบั สนนุด้านระบบสารสนเทศ, 

รายได้จากการขายและการให้บริการ, 
รายได้อ่ืนๆ 

2.13 1.45 

18 FS  บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  เป็นบริษัทยอ่ยของ 
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.02 -  

19 FS บจก. แอสเสท เวิรด์ รีเทล  เป็นบริษัทยอ่ยของ 
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.01 -  

20 FS บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.03 0.14  
21 FS บจก.เอเชีย โฮเรก้า  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความ 
เก่ียวโยงเป็นญาติพี่น้องกบั

กรรมการของบริษัท 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.06 - 

 
22 FS บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์

เชียล พร็อพเพอร์ตี ้แมน
เนจเม้นท์  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.62 4.98 

23 FS, LRK บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการขายและการให้บริการ, 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 

2.75 0.02 

24 FS, UVAM กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเชา่ไทยคอมเมอร์
เชียลอินเวสเม้นต์ 

มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการขายและการให้บริการ, 
คา่บริหารจดัการโครงการ  
และคา่บริหารทรัพย์สิน 

0.09 - 

25 FS, UVC, 
LRKD 

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการให้บริการ,  
คา่ที่ปรึกษาและบริหารจดัการโครงการ, 

รายได้คา่ห้องพกัโรงแรม 

0.01 0.08 

26 LRK, AA บจก. ทีซีซี โฮเทล  
แอสเสท แมนเนจเม้นท์  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ, 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

15.79 7.90 

27 LRK บจก. เดอะ โฮเทล 
สขุมุวิท 50  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 0.07 - 

28 UVC บจก. บางกอกอาร์ตเบียน
นาเล ่แมนเนจเม้นท์  

มีกรรมการร่วมกนั คา่ที่ปรึกษาและบริหารจดัการโครงการ, 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 

1.35 0.15 

29 UVC บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล  มีกรรมการร่วมกนั คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ 0.76 - 
30 UVC บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป มีกรรมการร่วมกนั คา่ที่ปรึกษาและบริหารจดัการโครงการ 0.50 - 
31 FS บจก.แสงโสม  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่

มีกรรมการร่วมกนั 
รายได้จากการขายและการให้บริการ - 0.07 

32 FS, UVC บจก.ซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
กรรมการร่วมกนั  

รายได้จากการขายและการให้บริการ - 1.88 

33 LRKD บจก.ทศภาค  มีกรรมการร่วมกนั รายได้คา่ห้องพกัโรงแรม - 0.02 
34 LRK, AA บจก. ทีซีซี โฮเทล  

แอสเสท แมนเนจเม้นท์  
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่

มีกรรมการร่วมกนั 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ, 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

- 7.90 

35 AA บจก.ทีซีซีซีแอล เสนา  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ - 0.16 

36 LRKD บจก.บรีุรัมย์ ยไูนเต็ด  มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัทยอ่ยของบริษัท  

รายได้คา่ห้องพกั โรงแรม - 0.07 
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 ผู้ขาย/ 
ให้บริการ  

คู่สัญญา 
ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 
31 มี.ค. 62 

37 LRKD บจก.บรีุรัมย์ยไูนเต็ด
อินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กิต 

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัทยอ่ยของบริษัท 

รายได้คา่ห้องพกัโรงแรม - 0.41 

38 AA บจก.สรุเศรษฐ์ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
กรรมการร่วมกนักบั UV  

รายได้จากการขายและการให้บริการ - 4.06 
    

รวม 67.09 4.73 
 

(2)  รายการซือ้สินค้าและรับบริการ  

  
ผู้ซือ้/ 

รับบริการ  
คู่สัญญา 

ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุดวันที่  
31 มี.ค. 62 

1 UV, 
LRKD 

บมจ.เสริมสขุ  มีกรรมการร่วมกนั ซือ้น า้ดื่มใช้ในส านกังาน  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

- 0.01 

2 UV บจก.น ายคุ  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

ซือ้น า้ดื่มใช้ในส านกังาน 0.02 - 

3 UV, UVAM บจก. โออิชิ ราเมน มีกรรมการร่วมกนั ซือ้สินค้าใช้ในส านกังาน 0.02 - 
4 UV บจก.ป้อมทิพย์ (2012)  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ที่มีกรรมการร่วมกนั 
ซือ้สินค้าใช้ในส านกังาน 0.02 0.02 

5 UV บมจ.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนั ซือ้สินค้าใช้ในส านกังาน 0.01 - 

6 UV, 
CONNEXT 

บจก. ซี เอ ซี  มีกรรมการร่วมกนั คา่บริการจดัพิมพ์เอกสาร 0.03 - 

7 UV, 
LRKD 

บจก.โทนิค อินเตอร์
เนชัน่แนล  

มีกรรมการร่วมกนั ซือ้สินทรัพย์และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 0.07 0.39 

8 UV บจก. ทศภาค  มีกรรมการร่วมกนั คา่บริการ 0.08 - 
9 UV, UVAM บจก. ทีซีซี โฮเทล  

แอสเสท แมนเนจเม้นท์  
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่

มีกรรมการร่วมกนั 
บริการห้องอาหารและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 0.66 0.67 

10 UV บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ 
แอนด์ สปอร์ตคลบั  

มีกรรมการร่วมกนั คา่บริการและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 0.76 0.21 

11 UV, FS, 
TL, LRKD 
GRAND 
UNITY 

บจก.โฮเรก้า แมเนจ
เม้นท์  

มีกรรมการร่วมกนั ซือ้น า้ดื่มใช้ในส านกังาน 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

0.70 0.37 

12 UV, FS, TL, 
UVAM, 

LRK, LRKD, 
GRAND 
UNITY, 
GUL, 

UVRM, AA 

บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั  มีกรรมการร่วมกนั คา่ประกนัภยัทรัพย์สินของบริษัท 
ประกนัภยัความรับผิดกรรมการ/ 

 ประกนัรถยนต์ 

6.93 2.05 

13 UV, FS, 
TL, LRKD, 
GRAND 

UNITY, AA 

บจก. อาคเนย์แคปปิตอล  มีกรรมการร่วมกนั บริการเชา่รถยนต์ 5.07 1.98 
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ผู้ซือ้/ 

รับบริการ  
คู่สัญญา 

ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุดวันที่  
31 มี.ค. 62 

14 UV, FS, 
TL, SPM, 
GRAND 
UNITY, 

UVRM, AA 

บมจ. อาคเนย์ประกนั
ชีวิต  

มีกรรมการร่วมกนั การท าประกนัสขุภาพและ 
อบุตัิเหตกุลุม่ของพนกังาน 

3.71 2.16 

15 UV, FS, TL, 
UVAM, 
LRKD, 

GRAND 
UNITY, 

CONNEXT, 
SPM,UVRM 

บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  มีกรรมการร่วมกนั บริการเชา่คอมพิวเตอร์และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซือ้สินค้าและ

สินทรัพย์ใช้ในส านกังาน 

15.0 7.06 

16 UV, TL, 
GRAND 
UNITY 

บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  มีกรรมการร่วมกนั ซือ้วสัดสุิน้เปลืองใช้ในส านกังาน, 
คา่เชา่พืน้ที่ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

0.20 0.10 

17 GRAND 
UNITY 

บจก. โรงงาน 
อตุสาหกรรมกระดาษ 

บางปะอิน  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

ซือ้วสัดสุิน้เปลืองใช้ 
ในส านกังาน 

0.03 - 

18 UV, FS, 
TL, LRKD, 
GRAND 
UNITY, 

UVRM, AA 

บมจ. บิ๊กซี  
ซเูปอร์เซ็นเตอร์  

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

ซือ้สินค้า วสัดสุิน้เปลืองใช้ในส านกังาน 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

1.34 0.65 

19 UV, 
GRAND 
UNITY 

บมจ. อมรินทร์ พริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลิชช่ิง  

มีกรรมการร่วมกนั บริการงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

18.06 1.42 

20 UV, LRK, 
UVRM 

บจก. วีระวงค์, ชินวฒัน์ 
และพาร์ทเนอร์ส  

มีกรรมการร่วมกนั 
กบับริษัทยอ่ยของบริษัท 

คา่บริการและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 0.65 0.34 

 
21 LRKD เฟรเซอร์ส ฮอสปิตลัลติี ้

พีทีอี แอลทีดี 
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

คา่บริการ 3.47 0.78 

22 LRKD บจก. อินเตอร์ โฮเรก้า  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความเก่ียว
โยงเป็นญาติพี่น้องกบั
กรรมการของบริษัท 

ซือ้สินทรัพย์ อปุกรณ์  และวสัดุ
สิน้เปลือง 

25.13 4.56 

23 LRKD บจก. ป้อมกิจ  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

ซือ้สินค้า และวสัดสุิน้เปลือง 0.02 0.04 

24 UV บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)  

มีกรรมการร่วมกนั คา่บริการ 0.02 - 

25 LRKD บจก. บรีุรัมย์ ยไูนเต็ด 
สปอร์ตโฮเต็ล  

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัทยอ่ยของบริษัท 

คา่บริการ 0.11 - 

26 GRAND 
UNITY 

บจก. อมรินทร์  
ออมนิเวิร์ส  

มีกรรมการร่วมกนั บริการงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 4.06 - 

27 UV บจก. เอฟ แอนด์ บี 
อินเตอร์เนชัน่แนล  

มีกรรมการร่วมกนั คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.34 
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ผู้ซือ้/ 

รับบริการ  
คู่สัญญา 

ความสัมพันธ์ของ
คู่สัญญากับ UV  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2561 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุดวันที่  
31 มี.ค. 62 

28 LRKD บจก. ชินาทรัพย์ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

ซือ้สินทรัพย์ - 0.20 

29 GRAND 
UNITY 

บจก. ทีซีซี  
โฮเทลคอลเล็คชัน่ 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
กรรมการร่วมกนั  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.09 

30 GRAND 
UNITY 

บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล  มีกรรมการร่วมกนั คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.21 

31 UV บจก.น าธุรกิจ  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.01 

32 UV บจก.ป้อมบรูพา  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที่
มีกรรมการร่วมกนั 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ -  0.03 

33 UV บจก.ฟูด้ ออฟ เอเชีย มีกรรมการร่วมกนั คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.01 
34 UV บจก. อมรินทร์ บุ๊ค  

เซ็นเตอร์  
มีกรรมการร่วมกนั  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ - 0.04 

35 AA คณุภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการ AA ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยของ UV 

ดอกเบีย้จา่ย - 0.01 

36 AA คณุวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นคูส่มรสของกรรมการ
AA ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ 

UV 

คา่เชา่และคา่บริการส านกังาน - 0.40 

    
รวม 86.17 24.15 

 

(3)  รายการเงนิกู้ยมื และดอกเบีย้ค้างรับ 

 ผู้ให้กู้ ผู้ กู้ ความสัมพันธ์ของ
ผู้ให้กู้และผู้ กู้กับ UV 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
ให้กู้ยืม ดอกเบีย้ค้างรับ 

รอบบัญชีปี 2561 งวด 6 เดือน รอบบัญชีปี 2561 งวด 6 เดือน 
1 ต.ค. 60 – สิน้สุดวันที่ 1 ต.ค. 60 – สิน้สุดวันที่ 
 30 ก.ย. 61 31 มี.ค. 62  30 ก.ย. 61 31 มี.ค. 62 

1 UV EEI บริษัทยอ่ยของ UV 
ถือหุ้น EEI 
ร้อยละ 30.59 

รายการกู้ยืม
เงิน/ ดอกเบีย้

ค้างรับ 

6.50 6.50 2.40 2.40 

2 EV SSC บริษัทยอ่ยของ UV  
ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 
79.00 และ EV ถือหุ้น 
SSC ร้อยละ 20.00 

รายการกู้ยืม
เงิน/ ดอกเบีย้

ค้างรับ 

0.74 0.74 0.36 0.36 

    
รวม 7.24 7.24 2.76 2.76 

 

9. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
 -ไมม่ี- 
 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนงัสือมอบฉนัทะและข้อมลูของกรรมการตรวจสอบซึง่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่มาด้วย 9 และสิ่งที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th 
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อ 20. ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

1.  สารสนเทศตามที่ก าหนดตามข้อ 16. ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 1. ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2) 
  

2.  สารสนเทศตามข้อ 20 (2) ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ข้อมลูบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป  ข้อมลูรายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ ถือหุ้น  ข้อมลูสรุปงบการเงิน ค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทัง้ ข้อมลูอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
ปรากฏในข้อ 5 (5.1) – (5.5) ของสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บญัชี 2)  ส าหรับข้อมลูรายการระหว่างกนัในปีที่
ผา่นมาจนถึงไตรมาสลา่สดุของปีปัจจบุนั ปรากฏในข้อ 8. ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2)  
 

3.  ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
ระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD จ านวน 912,829,675 หุ้น ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ
ของ FPT  ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย  ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีรายช่ือดงันี ้

(1)  
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
ความสัมพันธ์กับคู่สัญญา 
ในการเข้าท ารายการ 

1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั1 1,033,210,305 54.04 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของบริษัท
ดงักล่าว ได้แก่ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และ
นายปณต สิริวฒันภกัดี มีความสมัพนัธ์เป็น

ญาตสินิทกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายของ 
FPT ซึง่เป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ 
GOLD (โปรดพิจารณาข้อมลูความสมัพนัธ์

เพิ่มเตมิในข้อ 1. (1.2) คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องและ
ความ สมัพนัธ์กบับริษัท ของสารสนเทศรายการ

จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ (บญัชี 2) ฉบบันี)้ 

2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั2 228,800,000 11.97 

หมายเหต ุ  1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุ้นโดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ในสดัสว่นฝ่ายละร้อยละ 50.00  
 2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.97 

 

4.  การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  

ราคาประเมินสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระตอ่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการครัง้นี ้อนัได้แก่ หุ้นของ GOLD (ซึง่ 
GOLD เป็นผู้ลงทนุและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยูอ่าศยัและเชิงพาณิชย์ ซึง่มีโครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
หลายโครงการ) ปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562) 
 

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

บริษัทแต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล ประโยชน์และความเสี่ยง ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของ
การจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT  ทัง้นี ้รายงานความเห็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการครัง้นี ้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 
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6. แบบมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 10. ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2) 
 

7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล 
และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ  

ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 1. (1.13) ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2) 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทตามข้อข้างต้น  

ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 1. (1.14) ของสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (บญัชี 2) 
 


