
เอกสารแนบ ? 
สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ(งสินทรัพย์และรายการที(เกี(ยวโยงกนั 

ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จาํกัด (มหาชน) 
 

ตามที ที ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยนูเิวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที  �/255@ เมื อวนัที  $% กุมภาพนัธ์ $%%@ ได้มีมติ
ให้เสนอที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที  !%/2557 พิจารณาอนมุติัการจําหน่ายสนิทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี �    
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“GOLD”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วนัที  $7 ธันวาคม $%%& บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ใน
สดัส่วนร้อยละ 58.98) อนัได้แก่ ที ดนิจํานวน 35 โฉนด เนื �อที รวม 31–0–70 ไร่ พร้อมสิ งปลกูสร้างจํานวน 11 รายการ และพื �นที ส่วน
ที ปรับปรุงพฒันาอื นๆ ซึ งตั �งอยู่ที ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ ให้แก่บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จํากัด 
(“สริิทรัพย์พฒันา”) ซึ งเป็นบคุคลที มีความเกี ยวโยงกบับริษัทฯ และ GOLD ในราคา 980.II ล้านบาท การเข้าทาํรายการดงักลา่วมี
รายละเอยีดที สาํคญัดงันี � 

 
1. วัน เดอืน ปี ในการเข้าทาํรายการ  

GOLD จะเข้าทาํรายการภายหลงัจากที ได้รับการอนมุตัิจากที ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD ซึ ง
มีกําหนดจดัขึ �นในวนัที  $� เมษายน $%%@ เวลา E.!I น. และเวลา �".II น. ตามลาํดบั และในกรณีที ที ประชมุผู้ ถือหุ้นของทั �ง
สองบริษัทอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว GOLD คาดว่าจะดําเนินการโอนสินทรัพย์และรับการชําระราคาจากผู้ซื �อแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส $ ปี $%%@ 
 
สาเหตทีุ การเข้าทํารายการดงักล่าว ต้องได้รับการอนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื องจาก GOLD มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วนัที  $7 ธันวาคม $%%& บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 58.98 เป็นเหตใุห้บริษัทฯ 
ต้องปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที  ทจ. 20/2551 เรื อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที มีนยัสําคญัที เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสนิทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ พ.ศ. $%"@ ลงวนัที  $E ตลุาคม $%"@ และที 
แก้ไขเพิ มเตมิ (“ประกาศได้มาและจําหน่ายไปซึ งสนิทรัพย์”) และรายการเกี ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ที  ทจ. $�/$%%� เรื องหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที เกี ยวโยงกนั  ลงวนัที  !� สงิหาคม $%%� และที แก้ไขเพิ มเตมิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที 
เกี ยวโยงกนั พ.ศ. $%"& ลงวนัที  �E พฤศจิกายน  $%"& และที แก้ไขเพิ มเติม (“ประกาศเกี ยวโยง”) 

 
2. คู่สญัญาที(เกี(ยวข้อง และลกัษณะความสัมพันธ์กบับริษัทฯ  

ผู้ซื �อ : บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จํากดั 
ผู้ขาย : บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี � ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์ : � GOLD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที  $7 ธันวาคม $%%& บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ใน

สดัสว่นร้อยละ 58.98 
� นายปณต สิริวฒันภกัดี ซึ งดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหารของบริษัทฯ และ



 
3. ลักษณะโดยทั(วไปของรายการ  

 ตามที  GOLD มีนโยบายที จะลดการถือครองสนิทรัพย์ที มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ GOLD ในปัจจบุนั ด้วย
เหตนุี � GOLD จึงมีความประสงค์ที จะจําหน่ายที ดินจํานวน !% โฉนด รวมเนื �อที  !� – 0 – 70 ไร่ พร้อมสิ งปลกูสร้างจํานวน �� 
รายการ และและพื �นที ส่วนที ปรับปรุงพฒันาอื นๆ ซึ งตั �งอยู่ที ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จังหวดักรุงเทพฯ 
ให้แก่สิริทรัพย์พัฒนา ซึ งเป็นบุคคลที มีความเกี ยวโยงกับบริษัทฯ และ GOLD ในราคา EBI.II ล้านบาท โดยสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นสนิทรัพย์ที  GOLD ยงัมิได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี GOLD ได้ให้บคุคลภายนอก 4 ราย ที ไม่มีความ
เกี ยวโยงกนักบับริษัทฯ และ GOLD เช่าใช้ประโยชน์จากที ดนิและสิ งปลกูสร้างดงักล่าว (ให้เช่าโกดงัสินค้า) ซึ ง GOLD ได้รับ
ค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 1.13 ล้านบาท โดยภายหลงัการเข้าทํารายการ ผู้ ซื �อจะรับโอนภาระผกูพนัในการให้เช่าพื �นที 
อาคารของสนิทรัพย์ดงักลา่วต่อจาก GOLD  ต่อไปจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า 
 
ทั �งนี � GOLD ได้เสนอขายที ดินดงักลา่วแก่สาธารณชนเป็นการทั วไป ด้วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนงัสอืพิมพ์แนว
หน้า ฉบับวันที  $% – $@ ธันวาคม $%%& และหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที  $ – % มกราคม $%%@ และ & – B 
มกราคม $%%@ โดยมบีริษัท แฮริสนั จํากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนของ GOLD ในการทําหน้าที ติดตอ่กบันกัลงทนุที แสดงความ
ประสงค์จะซื �อที ดินดงักลา่วของ GOLD โดยสิริทรัพย์พฒันา ซึ งเป็นคู่สญัญาในการเข้าทํารายการในครั �งนี � ได้เสนอราคาซื �อ
สินทรัพย์ในมลูคา่ที สงูกว่าผู้ เสนอซื �อรายอื น ที เสนอราคา E%I ล้านบาท 

 
4. ประเภทและขนาดของรายการ  

การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวของ GOLD ซึ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ ตามประกาศ
ได้มาและจําหน่ายไปซึ งสนิทรัพย์ ทั �งนี � ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัตรวจสอบ
สาํหรับปี สิ �นสดุวนัที  !� ธันวาคม $%%& การจําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ ".@I คํานวณตาม
เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ งตอบแทน และเมื อรวมขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ดงักล่าวกับรายการจําหน่ายไปซึ ง
สินทรัพย์รายการอื นที เกิดขึ �นในช่วง 6 เดือนที ผ่านมา ได้แก่ GOLD ซึ งเป็นบริษัทย่อยได้ขายที ดินที มิได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบันของ GOLD ที จังหวดัเชียงราย ซึ งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ I.!! ของมลูค่าสนิทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ คํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ งตอบแทน รายการจําหน่ายไปสินทรัพย์ทั �งสองรายการจะมีขนาดรายการรวม

ดํารงตาํแหนง่รองประธานกรรมการของ GOLD นั �น ดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ในบริษัท ทีซีซี โฮลดิ �ง จํากัด (“TCCH”) ซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของสิริทรัพย์พัฒนา (ณ วันที  $� 
พฤศจิกายน $%%& TCCH ถือหุ้นสริิทรัพย์พฒันาในสดัสว่นร้อยละ EE.E@) 

� นายฐาปน สิริวฒันภักดี ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งกรรมการของ 
GOLD เป็นพี ชายของนายปณต สิริวฒันภกัดี 

� นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งกรรมการของ 
GOLD  

� นายธนพล ศริิธนชยั ดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งกรรมการและประธาน
อํานวยการของ GOLD 



ทั �งสิ �นเท่ากบัร้อยละ %.I! เมื อคํานวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ งตอบแทน ซึ งขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาและจําหน่ายไปซึ งสนิทรัพย์ที มีนยัสําคญั 
 
นอกจากนี � เนื องจากสริิทรัพย์พฒันา ผู้ซื �อสนิทรัพย์ดงักล่าวเป็นบคุคลที มีความเกี ยวโยงกันกับบริษัทฯ และ GOLD  โดยนาย
ปณต สิริวัฒนภักดี ซึ งดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหารของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการของ GOLD นั �น ดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามใน TCCH ซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของสริิทรัพย์พฒันา (ณ 
วนัที  21 พฤศจิกายน $%%& TCCH ถือหุ้นสริิทรัพย์พฒันาในสดัสว่นร้อยละ EE.E@) เป็นเหตใุห้การเข้าทํารายการขายสนิทรัพย์
ดงักล่าวที มมีลูคา่รายการ EBI.II ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการเกี ยวโยงกนัตามประกาศเกี ยวโยง โดยมขีนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ �"."B ของมลูค่าสนิทรัพย์ที มตีวัตนสทุธิ ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%&  ซึ งมากกว่าร้อยละ !.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที มี
ตวัตนสทุธิ ดงันั �น การเข้าทํารายการจําหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วต้องขออนมุตักิารเข้าทํารายการจากที ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้อง
ได้รับคะแนนเสยีงอนมุติัไม่ตํ ากว่า ! ใน " ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที มีส่วนได้เสีย รวมทั �งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื อให้ความเห็นเกี ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื อนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื อประกอบการ
พิจารณาอนมุติัการทํารายการ 
 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที(จาํหน่ายไป 
ประเภท : ที ดนิ พร้อมสิ งปลกูสร้าง และพื �นที สว่นที ปรับปรุงพฒันาอื นๆ 
ที ตั �งสินทรัพย์ : ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ 
ลกัษณะ
สนิทรัพย์ 

: 1) ที ดินจํานวน !% โฉนด รวมเนื �อที  !� – 0 – 70 ไร่ ลกัษณะรูปแปลงที ดินคล้ายสี เหลี ยมผืนผ้า 
ขนาดด้านหน้าที ดินกว้างติดถนนประมาณ EI เมตร สภาพที ดินได้รับการพฒันาปรับปรุงถมดิน
แล้ว มีระดบัดินสงูเสมอถนนผา่นหน้า  

2) สิ งปลกูสร้างจํานวน �� รายการ พร้อมพื �นที ส่วนปรับปรุงอื นๆ ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายละเอยีดดงันี � 

สิ(งปลูกสร้าง 
พื 'นที( 

(ตร.ม.) 
อายุสิ(งปลูกสร้าง 

(ปี) 
�. อาคารสํานกังาน สงู B ชั �น B,!!$.II !5 
$. อาคารสํานกังานพร้อมโรงอาหาร สงู $ ชั �น �,"@B.II !5 
!. อาคารสํานกังานพร้อมคลงัสนิค้า สงู $ ชั �น �$,BII.00 25 
". อาคารโกดงัสนิค้า � 4,000.00 25 
%. อาคารโกดงัสนิค้า $ 6,400.00 25 
&. อาคารโกดงัสนิค้า ! 2,800.00 25 
@. อาคารโกดงัสนิค้า " 1,400.00 25 
B. อาคารโกดงัสนิค้า % 240.00 25 
E. อาคารป้อมยาม � 2.50 25 



�I.อาคารป้อมยาม $ 2.50 25 
��.อาคารป้อมยาม ! 2.50 25 

 

ทางเข้า–ออก
และสภาพแวด 
ล้อมทั วไป 

: ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนรามคาํแหง สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงทั วไปเป็นย่านพาณิชยกรรมและ
ที อยู่อาศยั   

ภาระผกูพนั : ที ดนิทั �งหมดจํานองเป็นประกนักบัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
ข้อมลูเพิ มเติม : GOLD ซื �อที ดนิและสิ งปลกูสร้างแปลงดงักลา่วจากบริษัท หวัหมากพฒันา จํากัด ในปี $%!B ในราคา 

&E$.EI ล้านบาท โดยปัจจบุนั อาคารที มีผู้ เช่า ได้แก่ บางสว่นของอาคารสาํนกังานพร้อมคลงัสนิค้า สงู 
$ ชั �น และอาคารโกดงัสินค้า 1-5 ซึ งสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแตล่ะรายเป็นสญัญาเช่าระยะสั �น อายไุม่เกิน ! 
ปี และจะสิ �นสดุระหว่างปี $%%@ ทั �งนี � สริิทรัพย์พฒันาซึ งเป็นผู้ซื �อจะรับโอนภาระผกูพนัในการให้เช่าต่อ
จาก GOLD 

 
แผนที(ตั 'งสนิทรัพย์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มูลค่ารวมของสิ(งตอบแทน 
มลูค่าสิ งตอบแทนที  GOLD จะได้รับจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ในครั �งนี � มีมลูคา่รวม EBI.II ล้านบาท ซึ งผู้ซื �อจะชําระเงินคา่
สินทรัพย์ให้แก่ GOLD โดยแบง่ชําระเป็น $ ครั �ง ได้แก่ �) เงินมดัจาํจํานวน %I.II ล้านบาท ชําระเป็นแคชเชียร์เช็คทั �งจํานวน 
ณ วนัทําสญัญา (GOLD ได้รับเงินมดัจําดงักลา่วจากผู้ ซื �อแล้ว เมื อวนัที  �! มกราคม $%%@ ซึ งเป็นวนัทําสญัญาจะซื �อจะขาย
สินทรัพย์) และ $) เงินค่าสนิทรัพย์สว่นที เหลอื จํานวน E!I.II ล้านบาท ชําระเป็นแคชเชียร์เช็คทั �งจํานวน ณ วนัจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิxสนิทรัพย์ ทั �งนี � GOLD จะเป็นผู้ จ่ายชาํระค่าธรรมเนยีม ค่าภาษีเงินได้นิตบิคุคลหกั ณ ที จ่าย ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิxสินทรัพย์  



 
7. มูลค่าของสินทรัพย์ที(จาํหน่ายไปและเกณฑ์ที(ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ(งตอบแทน 

GOLD กําหนดราคาขายสินทรัพย์ในครั �งนี �จากราคาสงูสดุที บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากการเสนอขายแก่สาธารณชนเป็นการ
ทั วไป ด้วยการประกาศเสนอขายสนิทรัพย์ในหนงัสอืพมิพ์ตามที กลา่วไว้ในข้างต้น ทั �งนี � ราคาในการจําหน่ายสินทรัพย์ในครั �ง
นี �สงูกว่าราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ จํานวน 143.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �@.�E นอกจากนี � 
ราคาในการจําหน่ายสินทรัพย์ยงัสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ดงักลา่วของ GOLD ณ วนัที  31 ธันวาคม 2556 ซึ งมี
มลูค่า 70".%0 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชีของที ดิน 692.90 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีของอาคาร ��.&I ล้านบาท) เป็น
จํานวน 27%.%0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3E.�� และสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2556 (ซึ ง
ได้บนัทึกตามมลูค่ายตุิธรรมเมื อบริษัทฯ เข้าซื �อกิจการของ GOLD) โดยมีมลูค่า 558.24 ล้านบาท เป็นจํานวน 421.76 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.55 
 

8. ประโยชน์และผลกระทบจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ  
การขายสินทรัพย์ดงักล่าวของ GOLD จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ GOLD และบริษัทฯ ดงันี � 
� ทําให้ GOLD ซึ งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สามารถนําเงินสดที ได้รับจากการเข้าทํารายการประมาณ 936.34 ล้านบาท 

(ภายหลงัจากหกัประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง จํานวนประมาณ "!ใ&& ล้านบาท) โดยGOLD จะนําเงินไป
จ่ายชําระคืนหนี �สถาบนัการเงนิที  GOLD ได้นําที ดนิดงักลา่วคํ �าประกนัเงินกู้ เพื อปลดจํานองสนิทรัพย์จํานวน 500.00 ล้าน
บาท และนําเงินสดจากการเข้าทํารายการส่วนที เหลือประมาณ "!&.!" ล้านบาท เป็นเงินทนุในการดําเนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทําเลอื นที มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนที ดีจากการลงทุนได้ตามแผนงานของ 
GOLD 

� ทําให้ GOLD มีกําไรทางบัญชีจากการจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน $@%.%I ล้านบาท (ก่อนหักภาษี และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้อง) หรือคิดเป็นกําไรทางบัญชีหลงัหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องประมาณ $!�.B" ล้านบาท 
(ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ใช้จ่ายในการโอน 43.66 ล้านบาท) 

� ทําให้บริษัทฯ มีกําไรทางบัญชีจากการจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน "$�.@& ล้านบาท (ก่อนหักภาษี และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้อง) หรือคิดเป็นกําไรทางบัญชีหลงัหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องประมาณ !@B.�I ล้านบาท 
(ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน 43.66 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นกําไรของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (ณ วนัที  $7 ธันวาคม $%%& บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 58.98) ประมาณ 223.00 ล้านบาท 

� ทําให้ GOLD ลดหนี �สินจากการนําเงินที ได้รับไปจ่ายชําระหนี � ซึ งจะทําให้อตัราสว่นหนี �สนิต่อทนุของ GOLD ลดลง รวมถงึ
ลดดอกเบี �ยจ่ายในสว่นที เกี ยวข้อง 

� ทําให้ GOLD ลดการถือครองสนิทรัพย์ที มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั ซึ งเป็นไปตามนโยบายที  GOLD 
วางไว้ 

� เพิ มโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD ตามที คาดหวงัไว้ หาก GOLD มีผลการดําเนินงานจาก
การประกอบธุรกิจดีขึ �นในอนาคต  

 
 
 



9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที(มส่ีวนได้เสีย / เป็นบุคคลที(เกี(ยวโยง  
นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สริิวฒันภกัด ีนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชยั ซึ งเป็นกรรมการที มีสว่น
ได้เสียในการเข้าทํารายการ มไิด้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในการพิจารณาอนมุตัริายการดงักล่าว  

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี(ยวกบัการตกลงเข้าทาํรายการที(เกี(ยวโยงกนัที(ระบุถงึความสมเหตุสมผล และ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื(อเปรียบเทยีบกับการตกลงเข้าทาํรายการกบับุคคลภายนอกที(เป็นอสิระ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจําหน่ายสินทรัพย์ของ GOLD ในครั �งนี � มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เนื องจากการที  GOLD ได้รับเงินสดจากการขายสนิทรัพย์ที มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั จํานวน 980.00 
ล้านบาท เพื อใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทําเลอื นที มีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนที ดีจากการลงทนุได้ตามแผนงานนั �น อาจเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ GOLD มีผลดําเนินงานที ดีขึ �นในอนาคต ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD ตามที คาดหวงัไว้  นอกจากนี � ราคาในการขายที ดินดงักลา่วยงั
เป็นราคาที เหมาะสม เนื องจากเป็นราคาที สงูกว่ามลูค่าตามบญัชี และสงูกว่ามลูค่าตลาดของที ดิน อ้างอิงจากราคาประเมิน
สินทรัพย์โดยผู้ประเมนิราคาอสิระ นอกจากนี � ราคาเสนอซื �อที ดินของสิริทรัพย์พฒันา ซึ งเป็นคู่สญัญาในการเข้าทํารายการใน
ครั �งนี �ยงัสงูกว่าราคาเสนอซื �อของผู้ เสนอซื �อรายอื น ที เสนอราคา E%I ล้านบาท 

 
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที(แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 
ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัททา่นใดที มีความเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 
12. ข้อมูลบริษัทฯ และการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

12.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั �งเป็นบริษัทจํากัด เมื อวันที  �! สิงหาคม $%$! ภายใต้ชื อบริษัท ยนูิไทยอ๊อก
ไซด์ จํากดั  โดยมวีตัถปุระสงค์เพื อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผงสงักะสีอ๊อกไซด์ ต่อมาเมื อวนัที  E ธันวาคม $%!� 
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื อวนัที  !� มีนาคม $%!@ จากนั �นได้
เปลี ยนชื อบริษัทเป็นบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) เมื อวนัที  $ มิถนุายน $%!B  
 
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ตั �งแต่ปี $%"" - ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เข้า
ลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที ประสบปัญหาทางการเงิน  และ/หรือโครงการที ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ 
โดยจดัตั �งบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื อดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที พกัอาศยั
เพื อขายและให้เช่า ประเภทอาคารชดุพกัอาศยั บ้านเดี ยว และทาวน์เฮ้าส์ ทั �งนี � จากการเปลี ยนแปลงและการขยายการ
ลงทนุสูธุ่รกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิ
โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เป็นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เมื อวนัที  $� กนัยายน $%"E 

 
ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%&  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จํานวน 4,044,770,615 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
4,044,770,615 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.II บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 1,911,926,537 บาท แบ่ง



ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,911,926,537 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.II บาท ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มี
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี �   

บริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น  
ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัทย่อย 
บจ. เลิศรัฐการ  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 600 ล้านบาท 

�II.II% ลงทนุ และพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์  โครงการ ปาร์ค เวนเชอร์ อีโค
เพลก็ซ์ เพื อรายได้ค่าเช่าจากสาํนกังาน และโรงแรม 

บจ. แกรนด์ ยูนิตี 'ดเิวลล็อปเมนท์  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว !BI ล้านบาท 

100.II% พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคารที พกัอาศยัเพื อขายประเภท
คอนโดมิเนียม 

บจ.แกรนด์ ย ูลฟิวิ(ง จาํกดั* 
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 244.05 ล้านบาท 

99.98% พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคารที พกัอาศยัเพื อขาย 

กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี '** 
ทนุชําระแล้ว %.%@ ล้านบาท 

EB.BB% กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

บจ.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 22.31ล้านบาท 

�II.II% ให้บริการบริหารอาคาร การลงทนุ และการจดัการ  

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ' ดเีวล 
ลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 12,763.07 ล้านบาท 

58.98% พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์   การโรงแรม และที อยู่
อาศยั 

บจ. ไทย - ไลซาท  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 140 ล้านบาท 

�II.II% จําหน่ายผลิตภณัฑ์สงักะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภณัฑ์อื นๆ 

บจ. เอสโก้ เวนเจอร์  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 27.50 ล้านบาท 

@E.II% ลงทนุในธุรกิจบริหารและจดัการพลงังาน 

บจ. เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ยี( อนิเตอร์
เนชั(นแนล  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 2& ล้านบาท 

30.59% ให้บริการปรึกษาทางด้านวิศวกรรมการจดัการและอนรัุกษ์พลงังาน 

บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ 'ง  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท 

�II.II% ให้บริการเป็นที ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพฒันาโครงการ 
และการลงทนุ 

บจ. ฟอร์เวิร์ด ซิสเตม็  
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 5 ล้านบาท 

99.99% ตวัแทนจําหน่ายเครื องบนัทกึเวลา และอปุกรณ์ควบคมุระบบที จอด
รถยนต์ 

บริษัทร่วม   
บจ. สหสนิวัฒนา โคเจนเนอเรชั(น*** 
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 92 ล้านบาท 

20.00% จัดหาและจําหน่ายพลังงานให้ลกูค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
พาณิชยกรรม 

บจ. สหสนิวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี(*** 
ทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

20.00%  

หมายเหต ุ    *   ถือหุ้นทางอ้อมผา่น บจ. แกรนด์ ยูนิตี �ดิเวลล็อปเมนท์  ร้อยละ EE.EB 

**   กองทนุรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี � ได้ชําระบญัชีเมื อวนัที  �$ กรกฎาคม $%%&  
  ***   ถือหุ้นทางอ้อมผา่น บริษทั เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั ร้อยละ �%.BI 

 

 

 



12.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว ให้มีการลงทนุในกลุ่มธุรกิจที มีศกัยภาพที หลากหลาย โดยมีบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมหลายบริษัท โดยแบ่งเป็นสายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย  สายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่า สายธุรกิจ
ผลิตผงสงักะสีอ๊อกไซด์ สายธุรกิจการลงทนุพลงังาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงาน
พฒันาโครงการต่างๆ เพื อเสริมสร้างรายได้ที ยั งยืนในระยะยาว ทั �งนี � บริษัทฯ ได้เข้าซื �อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ เพื อต่อยอดการเจริญเติบโตและการ
ขยายกิจการของบริษัทฯ ในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ งถือเป็นธุรกิจหลกั  
 
สําหรับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตผงสงักะสีอ๊อกไซด์ มี
รายละเอยีดดงันี � 
�)  ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

     ก) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย  
โครงการแนวสงู : ในปี $%%& กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัท แกรนด์ ยนูิตี �ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด ได้พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอนให้แก่ลูกค้า " โครงการ และได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ จํานวน " 
โครงการ มลูคา่รวม ",$&" ล้านบาท มีดงันี � 

 ชื(อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอน  

� โครงการ ย ู ดีไลท์ 2 @ บาง
ชื อ สเตชั น  

ตั �งอยู่บน ถนน ประชาชื น มีจํานวนรวม &"% ยนิูต ที มีการโอนหมดแล้วในปี 
$%%&   

$ โครงการ ย ู ดีไลท์ 3 ประชา
ชื น บางซื อ 
 

ตั �งอยู่บน ถนน ประชาชื น มีจํานวนรวม @"% ยนูิต ซึ งเริ มโอนภายใน $%%& แล้ว 
ณ สิ �นปีมยีอดโอนไปแล้วร้อยละ E@ 

 
! โครงการ คอนโด ย ู@ 

หวัหมาก สเตชั น 
ตั �งอยู่บนถนนหวัหมาก มีจํานวนรวม "IB ยนิูต ซึ งเริ มโอนภายในปี $%%& แล้ว 
ณ สิ �นปีมียอดโอนไปแล้ว ร้อยละ B! 

" โครงการ ย ู ดไีลท์ เรสซิ
เด้นท์ พฒันาการ-ทองหลอ่  

ตั �งอยู่บนถนนพฒันาการ มีจํานวนรวม &@& ยนูิต ซึ งเริ มโอนภายใน $%%& แล้ว 
ณ สิ �นปีมียอดโอนไปแล้ว ร้อยละ &B 

โครงการคอนโดมิเนียมใหม่  
� โครงการ ย ูดไีลท์ @ 

หวัหมาก สเตชั น 

เปิดการขายตั �งแต่ช่วงไตรมาสที  � ตั �งอยู่บน ถนน หวัหมาก มีจํานวนรวม "IB 
ยนูิต มลูค่ารวมโครงการ �,@"" ล้านบาท เริ มก่อสร้างใน ไตรมาส 1 ปี $%%@ 

$ โครงการคอนโด ย ูวิภาวด-ี
ลาดพร้าว 

เปิดขายช่วงไตรมาสที  ! ตั �งอยู่บนถนน วิภาวดีรังสติ มีจํานวนรวม !&$ ยนูิต 
มลูค่ารวมโครงการ EI! ล้านบาท เริ มก่อสร้างใน ไตรมาส 1 ปี $%%@ 

! โครงการคอนโด ย ูแคมปัส 
รังสติ-เมืองเอก 

เปิดขายช่วงไตรมาสที  " ตั �งอยู่บนถนน พหลโยธิน มีจํานวนรวม ""B ยูนิต 
มลูค่ารวมโครงการ @%$ ล้านบาท คาดว่าจะเริ มก่อสร้างใน ในไตรมาส 2        
ปี $%%@ 



  โครงการแนวราบ : กลุม่บริษัทฯ ยงัคงนโยบายการพฒันาที อยู่อาศยัในแนวราบประเภทบ้านเดี ยว ทาวเฮ้าส์ 
และอาคารโฮมออฟฟิศเพื อขาย โดยมีโครงการเดิมที มีการพัฒนาและขายต่อเนื องมาจากปีที ผ่านมา ซึ ง
ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยของ GOLD ประกอบด้วย 

 ชื(อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 

� โครงการโกลเด้น  
เฮอริเทจ  

ตั �งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ใกล้สะพานสาทร มพีื �นที รวม154-2-25.6 ไร่ 212 ยนูิต 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมในสไตล์แกรนด์ อิตาเลี ยน ผสมผสานกับความร่วม
สมยัด้วยความสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ซึ งตลอดปีที ผ่านมาได้
มีการขายและโอนบ้านให้ลกูค้าอย่างต่อเนื อง ปัจจบุนับ้านทกุหลงัในโครงการ
ได้ถกูขายหมดแล้ว 

$ โครงการโกลเด้น 
เลเจนด์  
 

ตั �งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ มีพื �นที รวม 142-1-22 ไร่ 272 ยูนิต การออกแบบ
โครงการเป็นวิลลา่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้าน
บาท ปัจจุบันยังมีบ้านขายในโครงการเพียง 17 แปลง และคาดว่าจะปิด
โครงการได้ภายในปี 2557  

! โครงการโกลเด้น นครา  
 

ตั �งอยู่บนถนนพระรามเก้าด้านตะวันออกของกรุงเทพ ซึ งสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวกจากถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์
สถานีบ้านทับช้าง มีพื �นที รวม 106-1-35.1 ไร่ 247 ยูนิต ราคาขายประมาณ 
8.64 -�".II ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลอืบ้านและ/หรือที ดินเปลา่ขายในโครงการ
จํานวน 2 ยนูิต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายใน กลางปี 2557 

" โครงการ แกรนด์ 
 โมนาโค  
 

ตั �งอยู่ด้านตะวนัออกของกรุงเทพ ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออกและถนน
บางนา-ตราด มีพื �นที รวม 64-1-41.9 ไร่ 181 ยูนิต ราคาขายประมาณ 5.62 -
16.69 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือบ้านและ/หรือที ดินเปล่าขายในโครงการ
จํานวน 2 ยนูิต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในกลางปี 2557 นี � 

5 โครงการ โกลเด้น วิลเลจ  
 

ตั �งอยู่ที ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นโครงการที รวมการ
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ใน
บริเวณเดียวกนั มพีื �นที รวม 84-1-53 ไร่ 377  ยนูิต ราคาขายประมาณ I."-�." 
ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลอืบ้านและ/หรือที ดินเปล่าขายในโครงการจํานวน 165 
ยูนิต ซึ งทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนที จะเร่งการขายที ดินและบ้านที มีอยู่ 
เพื อให้สามารถปิดโครงการได้ภายในปี 2557 

6 โครงการ โกลเด้น อเวนวิ 
แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 

ตั �งอยู่บนถนนติวานนท์ ซอย สขุาประชาสรรค์3 โดยมีพื �นที รวม 51-2-95.3 ไร่ 
411 ยนูิต แบง่เป็นบ้านเดี ยว-บ้านแฝด 90 ยนูติ และทาวน์โฮม 321 ยนูติ ราคา
ขายประมาณ 2-6 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านบ้านและ/หรือที ดินเปล่าขาย
ในโครงการจํานวน $BB ยนูติ 

 
 



ข)  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่า : โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่าของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี � 
 ชื(อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 

� โครงการอาคาร ปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพลก็ซ ์
(ดําเนินการโดยบริษัท เลศิ
รัฐการ จํากดั) 
 

เป็นอาคารสํานกังานเกรดเอ บริหารโดยบริษัท เลศิรัฐการ จํากัด ซึ งก่อสร้าง
เสร็จในเดือนกนัยายน $%%" มีพื �นที เช่ากว่า $&,III ตารางเมตร ตั �งอยู่ในย่าน
ธุรกิจที สําคัญ ตั �งอยู่บริเวณสี แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทาง
เชื อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื �นที 
ในอาคารส่วนสํานกังานและร้านค้า จํานวน  $%!.E ล้านบาท ในปี $%%& โดย 
ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีผู้ เช่าที เซ็นสญัญาเช่าและจ่ายเงินมดัจํา
แล้ว ร้อยละ EE ของพื �นที เช่าทั �งหมด 

$ โครงการสาทร สแควร์   
(ดําเนินการโดยบริษัท 
นอร์ท สาธร เรียลตี � จาํกดั*) 
 

เป็นอาคารสํานกังานสงู "I ชั �น มีพื �นที เช่ากว่า @!,III ตารางเมตร ตั �งอยู่ใน
ย่านธุรกิจที สําคญั ซึ งเป็นจุดเชื อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
อาคารสาทร สแควร์ มรูีปแบบสถาปัตยกรรมที มีเอกลกัษณ์ รวมถงึมีพื �นที เช่าใน
แต่ละชั �นที เ ป็นพื �นที เปิดโล่งไม่มีเสาทําให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื �นที 
สาํนกังาน  

! โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิว 
ดิ �ง 
(ดําเนินการโดยบริษัท 
นารายณ์ พาวิลเลยีน 
จํากดั*) 
 

มีพื �นที ให้เช่าทั �งหมดประมาณ ��,III ตารางเมตร ตวัอาคารสงู B ชั �นและใต้ดิน 
� ชั �น อาคารตั �งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ�งใจกลางเมืองและโรงแรมที สาํคญั เช่น -
เซ็นทรัล เวิลด์ เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ซีซั น โรงแรมแกรนด์ไฮ
แอท เอราวณั และโรงแรมอนิเตอร์ คอนติเนนตลั นอกจากนี �โกลเด้นแลนด์ บิวดิ �ง 
สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดําริและสถานีชิดลมเพียง
ไม่กี นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัด
พื �นที เพื อตอบรับความต้องการของผู้ เช่าอาคาร 

" โครงการดแิอสคอท สาทร 
แบงคอก และสกาย วิลล่าส์ 
(ดําเนินการโดยบริษัท สาธร

ทรัพย์สิน จํากดั*) 

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตั �งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสงู !% ชั �น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
จํานวน �@@ ยนูิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จํากัด ที เป็นผู้นําในการ
บริการจัดการโรงแรมและที พักอาศัยชั �นนําจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี � 
พื �นที ของอาคารระหว่างชั �น $� ถึง !% เป็นที ตั �งของสกาย วิลล่าส์ ซึ งเป็นที อยู่
อาศยัที หรูหราและออกแบบโดยดไีซเนอร์ที มีชื อเสียง 

5 โครงการเอฟ วาย ไอ เซน็
เตอร์ (ดาํเนนิการโดย 
GOLD) 

ตั �งอยู่บนหวัมมุถนนพระราม " ตดักบัถนนรัชดาภิเษก (ไผ่สิงโต) โดยจะพฒันา
เป็นโครงการอาคารสาํนกังานและโรงแรมภายใต้ชื อ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI 
Center) โดยมีขนาดของที ดินประมาณ B ไร่ มีกําหนดการจะก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จประมาณปี $%&I 

  หมายเหต ุ* เป็นบริษัทย่อยของ GOLD 
 
 



$) ธุรกิจผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์  
กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายผงสังกะสีอ๊อกไซด์ภายใต้
เครื องหมายการค้า                   ซึ งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสตัว์  
เซรามิค เครื องสําอางค์ และยารักษาโรค โดยลกูค้าอตุสาหกรรมหลกัที มียอดการสั งซื �อมากที สดุ คือ อตุสาหกรรม
การผลติยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ @I ของยอดการสั งซื �อผงสงักะสีอ๊อกไซด์ทั �งหมด ทั �งนี �กลุ่มสนิค้าแยก
ตามระดบัความบริสทุธิxและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมีรายละเอยีดดงันี � 

  ประเภท ความบริสุทธิ[ ลูกค้า คุณสมบัต ิ
ไวท์ซีล 
(White Seal) 

EE.%I% � อตุสาหกรรมการยางรถยนต์คณุภาพสงู 
� อตุสาหกรรมสทีาทั �งภายใน และภายนอก  
� อตุสาหกรรมอาหารสตัว์  

� เพิ มแรงต้านทาน แรงดงึ และการยดึเกาะ  
� ป้องกนัและรักษาโรคที เกิดจากเชื �อรา 

� อตุสาหกรรมสสีาํหรับเรือ  และเสาเหลก็ 
โครงเหลก็ 

� ป้องกนัสนมิ 

เรดซีล 
(Red Seal) 

EE.II% � อตุสาหกรรมยางรถยนต์ � เพิ มแรงต้านทาน แรงดงึ และการยดึเกาะ
  

 เรดซลี - อาร์      
(Red Seal - R) 

EE.II% � อตุสาหกรรมยางรถยนต์ และรองเท้ายาง 
� อตุสาหกรรมนํ �ายางข้น และเซรามิค  

� เพิ มแรงต้านทาน แรงดงึ และการยดึเกาะ 
� ป้องกนันํ �ายางเสื อมสภาพ 

 



โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ระหวา่งปี 2554 – $%%& เป็นดงันี �  
 

(หน่วย : ล้านบาท) ดาํเนินการโดย 
ปี ,**> ปี ,*** ปี ,**? 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
ธุรกิจการลงทุนและพฒันาอสังหาริมทรัพย์        
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ บจ. แกรนด์ ยนูิตี �ดเิวลลอ็ปเมนท์/ GOLD  $,%"".B@ @I.$" !,�@I.@E %@.!" !,@"".B% %E.B� 
รายได้คา่เช่าสาํนกังาน บจ.เลศิรัฐการ/ GOLD �!.!! I.!@ $!&.B" ".$B �,�B".&� �B.E$ 
รายได้คา่เช่าอพาร์ทเม้นท์ บจ.ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ �$.I" I.!! �$.E" I.$! �&.B! I.$@ 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ GOLD I.II I.II $."" I.I" $$.�@ I.!% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ บจ.เลศิรัฐการ I.II I.II B.�I I.�% I.@! I.I� 
รายได้จากการให้เช่าตามสญัญาทางการเงิน บจ.เลศิรัฐการ I.II I.II �,I�$.IE �B.!I I.II I.II 
ดอกเบี �ยรับ บจ. แกรนด์ ยนูิตี �ดเิวลลอ็ปเมนท์/ บจ.เลศิรัฐการ/ 

บจ.ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ GOLD 
I.EB I.I! %."I I.�I �%.!I I.$" 

รายได้อื น &.E@ I.�E &.&E I."$ !I.E" I."E 
รวมรายได้ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,,*-5..0 -...? >,>**.,0 5/.*? *,/.*.>) BI.�I 
ธุรกิจผงสงักะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์       
รายได้จากการขาย – ในประเทศ บจ. ไทย-ไลซาท EI&.!! ,*./. B%�.EE �%."� BBB.I% �".�B 
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ บจ. ไทย-ไลซาท @E.@I $.$I �IE.BI �.EE �&B.&! $.&E 
รวมรายได้จากการขาย  05?./, $@.$� 0?..-0 .-.)0 �,I%&.&B �&.BB 
เงินชดเชยจากประกนัภยั บจ. ไทย-ไลซาท I.II /.// "!.@@ I.@E I.II I.II 
ดอกเบี �ยรับ บจ. ไทย-ไลซาท I.II I.II I.II I.II I.�B I.II 
รายได้อื น บจ. ไทย-ไลซาท E.B" I.$@ �I.$% I.�E ��."" I.�B 
รวมรายได้ผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์ 00*.5- ,-.>5 .,/.*.5. .5.)- �,I&B.!I �@.I& 
ธุรกิจอื(น       
รายได้จากการขายเครื องบนัทึกเวลาและอปุกรณ์ควบคมุระบบจอดรถ บริษัทฯ/ บจ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเตม็/ บจ.เอสโก้ เวนเจอร์/ 

บจ.ยนูิเวนเจอร์ คอนซลัติ �ง 
"!.@" �.$� %�.%@ I.E! %%.!� I.BB 

รายได้จากธุรกิจที ปรึกษาด้านประหยดัพลงังาน $.I% I.I& $.I% I.I" $.$& I.I" 
ดอกเบี �ยรับ $.I% I.I& �.&I I.I! ".%$ I.I@ 

รายได้อื น �."! I.I" !.EI I.I@ ��%.!E �.B" 
รวมรายได้จากธุรกิจอื(น >0.,- ..)? *0.., ../- �@@."B $.B! 
รายได้รวม ),?,).)) .//.// *,*)/.,, .//.// &,$&�.$� �II.II 



12.3 โครงสร้างการจัดการและการถอืหุ้น ณ .) มีนาคม ,**- (วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื อกําหนดรายชื อผู้ถือ
หุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั �งที  !%/$%%@)  
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ �! มีนาคม $%%@ มีรายละเอียดดงันี � 

 รายชื(อ ตาํแหน่ง 
�. นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
$. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
!. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
". นายสวุิทย ์จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
%. นายนรรัตน ์ลิ มนรรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 
&. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
@. นายธนพล ศริิธนชยั กรรมการ 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้แก่ นายฐาปน สริิวฒันภกัดี นายปณต สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร นายธน
พล ศริิธนชยั และนายวรวรรต ศรีสอ้าน โดยกรรมการสองในห้าคนลงนามและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ �! มีนาคม $%%@ มีรายละเอียดดงันี � 

 รายชื(อ ตาํแหน่ง 
�. นายปณต สริิวฒันภกัด ี ประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

$. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

!. นายสบืสกลุ ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 

". นายทรงพล รัตนสวุรรณ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ 

%. นายสทิธิชยั เสรีพฒันพล ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัช ี
6. นางสาวปรารถนา อดุมสนิ ผู้อํานวยการ ฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวอจัฉริยา    องัศธุรรม ผู้อํานวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 

 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ �I รายแรก ณ 13 มีนาคม $%%@ มีรายละเอียดดงันี �  

 รายชื(อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 
�. บริษัท อเดลฟอส จํากดั 1,262,010,305  66.0�  
$. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั        33,212,889       1.74  
!. AIA Company Limited-TIGER 29,800,003 1.5& 
". นายนเรศ     งามอภิชน 27,000,000 1.41 
%. นายภมร     พลเทพ 18,000,000 0.94 



 รายชื(อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 
&. นายวโิรจน์    เศวตวาณิช 17,364,000 0.91 
@. นายวเิชยีร    เศวตวาณิช 17,000,000 0.89 
B. นางราณี     เอื �อทวกีลุ 16,612,500 0.87 
E. นายบญุเกียรติ    เอื �อสดุกิจ 16,120,000  0.84  
�I. นายเสกสรร      ตั �งกอบลาภ         8,000,000     0.4$  

 
.,.> ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   

 
สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ปี ,**> – ,**?  

                               
ผลการดาํเนินงาน 
 (หนว่ย: ล้านบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี ,**? 

รายได้ขาย บริการและให้เช่า 3,602.0 ","IB.� &,IB!." 
ต้นทนุขาย บริการและให้เช่า 2,802.1 !,"EI.! ",B$!.@ 
กาํไรขั 'นต้น 799.9 0.-.5 .,,*0.- 
กําไรจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน - �&E.I - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 468.8 %"".@ �,I$�.B 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 331.1 *>,.. ,)-.0 
รายได้อื น 21.3 ��I.I �@@.B 
กาํไรก่อนหักดอกเบี 'ยจ่ายและภาษีเงนิได้ 352.4 ?*,.. >.*.- 
ต้นทนุทางการเงิน 31.8 �"�.$ !%".! 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114.5 �IE.% %".@ 
กาํไรสาํหรับปี 206.1 >/..> ?.- 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื นสาํหรับปี-สทุธิจากภาษี - - - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 206.1 >/..> ?.- 
การแบ่งปันกาํไร     
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 63.1 $"E." �@%.! 
สว่นได้เสยีที ไม่มอํีานาจควบคมุ 143.0 �%$.I (�&B.&) 

 
ฐานะการเงนิรวม 
หน่วย: ล้านบาท 2554 2555 ,**? 

สินทรัพย์    
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา $,@�"." !,198.5 %,"II.% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ),50..> 5,606.1 -,.>..- 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม �.B BE.E E�.@ 
อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ $,I@B.% E,&B�.@ B,@$@." 



ฐานะการเงนิรวม 
หน่วย: ล้านบาท 2554 2555 ,**? 

ที ดนิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ %"%.I $,$I�.% $,$%@.& 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า $EB.! $,��E.! $,IE$.� 
รวมสินทรัพย์ ?,5-,./ ,/,.*0., ,/,5?/.? 
หนี 'สิน    
เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน !%@.I $E%.B $,�%@.& 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า �B�.! !B&.� $%!.! 
เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินที กําหนดชําระภายใน � ปี @$�.& 2,333.3 %B%.E 
ค่าเช่ารับลว่งหน้าจากกิจการที เกี ยวข้องกนัที กําหนดรับรู้ภายใน 1 ปี BB&.@ %$.& %$.& 
รวมหนี 'สินหมุนเวียน ,,?/0.0 ),50-.5 ),-0>., 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน �,"$E.% !,454.7 ",EI!.$ 
ค่าเช่ารับลว่งหน้าจากกิจการที เกี ยวข้องกนั "%!.! �,421.6 �,!&E.$ 
ประมาณการหนี �สินระยะยาว - $@!.@ !�B." 
หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - !�".B $E@.$ 
รวมหนี 'สินไม่หมุนเวยีน ,,/,0.> ?,,?)./ -,-*0.. 
รวมหนี 'สิน 4,639.3 1/,.?/.5 ..,**).) 
สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท �,B�$.� @,�"$.& &,B%".% 
สว่นได้เสยีที ไม่มอํีานาจควบคมุ "$I.& $,B%%.@ $,"%$.@ 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น ,,,),.- 0,005.> 0,)/-.) 
รวมหนี 'สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น ?,5-,./ 2/,.*0., ,/,5?/.? 

 
รายได้ 
บริษัทฯ มีรายได้สําหรับปี จํานวน &,IB!." ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน �,&@%.! ล้านบาท หรือร้อยละ !B โดยสดัสว่นของรายได้มา
จากอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย ร้อยละ &$ จากอสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่าประเภทอาคารสํานกังาน ร้อยละ $I  และจากธุรกิจผลิต
สงักะสีอ๊อกไซด์ ร้อยละ �@ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ มขึ �นจํานวน �,%&".� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
� อสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย  

อสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย – รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื อขายในปี $%%& เท่ากบั !,@"".E ล้านบาท เพิ มจากปีก่อน จํานวน 
&I!.� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �E ทั �งนี � บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากทั �งหมด B โครงการ แบง่เป็นโครงการแนวสงู " โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ B! ของรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย และโครงการแนวราบ " โครงการ คิดเป็นร้อยละ �@ ของรายได้
จากอสงัหาริมทรัพย์เพื อขาย 

� อสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่าประเภทอาคารสํานกังาน 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าอาคารสาํนกังาน ในปี $%%& เท่ากบั �,$I�." ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน จํานวน E&�.I ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ "II โดยมาจากอาคารสํานกังานปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  จํานวน $%!.E ล้านบาท โดย ณ วนัที  !� 



ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีผู้ เช่าที เซน็สญัญาเช่าและจ่ายเงินมดัจําแล้ว ร้อยละ EE ของพื �นที เช่าทั �งหมด นอกจากนี � บริษัทฯ ยงั
มีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าอาคารสํานกังานของกลุม่ GOLD ในปี $%%& จํานวน E"@.& ล้านบาท  
 

ธุรกิจผลิตสงักะสอ๊ีอกไซด์  
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสงักะสอ๊ีอกไซด์ จํานวน �,056.7 ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน จํานวน E.E ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 
จากปริมาณการขายที เพิ มขึ �น 1,200 ตนั โดยมีราคาขายเฉลี ยปี 255&  ประมาณ 1,906 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั 

 
กาํไรขั 'นต้น 
ปี $%%& บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวน �,$%E.@ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ $� ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ซึ งอตัราสว่น
กําไรขั �นต้นนี �ไม่เปลี ยนแปลงจากปีก่อน โดยกําไรขั �นต้นจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื อขายอยู่ที   B!�.E ล้านบาท หรือร้อยละ $$ 
และจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื อให้เช่าประเภทอาคารสํานกังาน !!�.& ล้านบาท หรือร้อยละ $B และจากธุรกิจผลิตสงักะสีอ๊อก
ไซด์ &".! ล้านบาท หรือร้อยละ &  
 
กาํไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงนิ 
ปี $%%& บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กําไรจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงินเพิ มเติม เนื องจากเป็นรายการที รับรู้เพียงครั �งเดียว ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที  �@ (ปรับปรุง $%%$) เรื อง สญัญาเช่า หลงัจากที บริษัท ได้ส่งมอบพื �นที ให้เช่าส่วนของโรงแรมให้กับ
บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรี โฮเทลส์ แอนด์รีสอร์ท จํากัด (ผู้ เช่า) และได้รับรู้รายได้จากให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงินจํานวน �,I�$.� 
ล้านบาท พร้อมต้นทุนจํานวน B"!.� ล้านบาท ณ วนัที ส่งมอบพื �นที  มีผลทําให้เกิดกําไรจากรายการดงักลา่วจํานวน �&E.I ล้าน
บาท ในปี $%%%   
 
ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี $%%& บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  จํานวน �,I$�.B ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน จํานวน "@@.� ล้านบาท หรือร้อย
ละ B@.& โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที เพิ มขึ �นมีรายละเอียดดงันี � 
� ค่าใช้จ่ายในการขายที เพิ มขึ �นในปี $%%& จํานวน  �$&.! ล้านบาท มาจากสว่นของกลุม่ GOLD ที เพิ มขึ �น %�.B ล้านบาท จาก

การรวมกิจการ และค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่ UV ที เพิ มขึ �น @".% ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ มขึ �นสอดคล้องกับการ
เพิ มขึ �นของยอดขาย 

� ค่าใช้จ่ายในการบริหารที เพิ มขึ �นในปี $%%& จํานวน !B$.� ล้านบาท มาจากสว่นของกลุ่ม GOLD ที เพิ มขึ �น !E&.� ล้านบาท 
จากการรวมกิจการ ในขณะที คา่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่ UV ลดลง �" ล้านบาท เทียบกบัปีก่อน  

ทั �งนี �บริษัทฯ มีสว่นแบ่งกําไรในบริษัทร่วมในปี $%%& จํานวน !!.$ ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน !�.$ ล้านบาท  
 
รายได้อื(น 
ปี $%%& บริษัทฯ มีรายได้อื น จํานวน �@@.B ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน &@.B ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ &�.& โดยส่วนหนึ งมีผล
มาจากกําไรจากการขายที ดิน ��$.B ล้านบาท 
 



ต้นทุนทางการเงนิ 
ปี $%%& บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน จํานวน !%".! ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน จํานวน  $�!.� ล้านบาท หรือร้อยละ �%I.E  ซึ งสงู
ขึ �นมาจากกลุม่ GOLD ที มีต้นทนุการเงินสงูขึ �น 226.4 ล้านบาท จากการรวมกิจการ ในขณะที ต้นทนุทางการเงินของกลุม่ UV ลดลง 
13.3 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ปี $%%& บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ %".@ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน %".B ล้านบาท หรือร้อยละ %I สอดคล้องกับ
รายได้ก่อนภาษีที ลดลง 
 
กาํไรสุทธิ 
ปี $%%& บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน &.@ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน !E".@ ล้านบาท หรือร้อยละ EB.! เนื องจากบริษัทฯ ไม่
มีการรับรู้กําไรจากการให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงินในปี $%%& ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทนุทางการเงิน
ที สงูขึ �น จากการรวมกิจการกบักลุม่ GOLD 
 
กาํไรที(เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท  
ปี $%%& บริษัทฯ มีกําไรที เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน �@%.! ล้านบาท ลดลงจํานวน @".� ล้านบาท หรือร้อยละ !I โดย
สว่นใหญ่มาจากผลการรับรู้กําไรจากการให้เช่าตามสญัญาเชา่การเงินจํานวน �&E.I ล้านบาท ในปี $%%% กําไรจากการดําเนินงาน
ปกติในปี $%%& เพิ มขึ �นจากปี $%%% จํานวน �I@.B ล้านบาท เป็นผลมาจากผลกําไรของบริษัทย่อยที ดีขึ �น ประกอบกับการเพิ ม
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม จํานวน  $I,B&I.& ล้านบาท เพิ มขึ �นจากสิ �นปี $%%% จํานวน @I�."ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราเพิ มขึ �นร้อยละ !.%  เนื องจาก 
� สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ มขึ �น �,%!%.@ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ $@." โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 

จํานวน &I".� ล้านบาท แตโ่ครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ มขึ �นจากปีก่อน $,$I$.I ล้านบาท รวมทั �ง บริษัทฯ ได้
มีการจ่ายเงินมดัจําค่าที ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน &".% ล้านบาท  

� อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุลดลง E%".! ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ E.E  สาเหตหุลกัเกิดจากการขายที ดินของกลุ่ม UV มลูค่า 
%B@.$ ล้านบาท และการลดอสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ จํานวน $�&.% ล้านบาท ของกลุม่ GOLD  

� ที ดนิ อาคาร และอปุกรณ์เพิ มขึ �นจากปี $%%% จํานวน %&.� ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ $.% โดยเป็นผลมาจากการซื �ออาคาร เครื อง
ตกแต่ง ติดตั �ง และเครื องใช้สาํนกังานเพิ มขึ �น จํานวน �!E.& ล้านบาท ในขณะที ค่าเสื อมราคาเพิ มขึ �นจํานวน B!.% ล้านบาท 

� ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ลดลงจากปี $%%% จํานวน $@.$  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ�.!  โดยเป็นผลมาจากการตดัค่าเสื อมราคา
สาํหรับปี จํานวน B�.$ ล้านบาท ขณะที มีการจ่ายค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าในระหว่างปี เพิ มขึ �น จํานวน %".I ล้านบาท 

 

หนี 'สิน 



ณ วนัที  !� ธันวาคม  $%%& บริษัทฯ มีหนี �สินรวม จํานวน ��,%%!.! ล้านบาท เพิ มขึ �นจากสิ �นปี $%%% จํานวน �,!E$.% ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ �!.@ แม้ระดบัหนี �สนิจะปรับระดบัสงูขึ �น แต่อตัราหนี �สนิต่อสว่นผู้ถือหุ้นยงัอยู่ในระดบัที เหมาะสม คอื ไม่เกิน �.% 
เท่า โดยอยู่ที ระดบั �.$" เทา่ เทียบกบัระดบั �.I$ เทา่ ในปี $%%% รายละเอียดสําคญัในการเปลี ยนแปลงของหนี �สนิปี $%%& มดีงันี � 
� การเพิ มขึ �นของเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน จํานวน �,B&�.B ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีสภาพคล่องที ดีขึ �น พิจารณาจาก

อตัราส่วนทนุหมนุเวียนที ระดบั �.E เท่า สงูขึ �นเมื อเทียบกบัปี $%%% ที ระดบั �." เท่า 

� การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน $EB.E ล้านบาท เนื องจากมีการชําระคืนเงินกู้ในระหว่างปี 

� เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลง จํานวน �!$.B ล้านบาท เนื องจากมีการโอนกรรมสทิธิxห้องชดุในช่วงสิ �นปี 

� ประมาณการหนี �สนิระยะยาว เพิ มขึ �นจากสิ �นปี $%%% จํานวน "".@ ล้านบาท เกิดจากประมาณการหนี �สินระยะยาวที เพิ มขึ �นของ
กลุม่ GOLD 

� หนี �สนิภาระภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลงจากสิ �นปี $%%% จํานวน �@.&  ล้านบาท  
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน &,B%".% ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี $%%% จํานวน $BB.� 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ " โดยเป็นผลจากผลประกอบการสาํหรับปีในสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที เพิ มขึ �น จํานวน  �@%.! ล้าน
บาท และการลดลงของสว่นได้เสยีในบริษัทย่อย – สทุธิ จํานวน "$�." ล้านบาท รวมทั �งการจ่ายเงินปันผลจํานวน "$.� ล้านบาท ใน
ระหว่างปี  
 
ส่วนได้เสยีที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคมุลดลง "I!.I ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �".� จากสิ �นปี 
$%%% ซึ งเกิดจากผลขาดทนุการสาํหรับปีในส่วนได้เสยีที ไม่มีอํานาจควบคมุ จํานวน �&B.& ล้านบาท รวมกับการลดลงของส่วนได้
เสียที ไมมี่อํานาจควบคมุจากการที บริษัทฯ ซื �อหุ้นของกลุม่ GOLD ในระหว่างปีเพิ มขึ �น จํานวน $!"." ล้านบาท  
 
สภาพคล่อง 
สภาพคลอ่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ �นสดุวนัที  !� ธันวาคม $%%& บริษัทฯ มีกระแสเงินสทุธิลดลงจํานวน &I".� ล้านบาท โดย
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิต้นปีที ยกมาจากสิ �นปี $%%% จํานวน �,�I�.& ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสทุธิสิ �นปีเท่ากบั "E@.% ล้านบาท 
ทั �งนี � รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงันี � 

หน่วย : ล้านบาท ปี ,**> ปี ,***  ปี ,**? 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน - ก่อนการเปลี ยนแปลง
สนิทรัพย์และหนี �สนิดาํเนนิงาน 

443.1 820.2 @"&.� 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน  (1,206.3) �&&." (�,&60.%) 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ    (432.3)    (",$B".&) 483.7 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,695.5 ",EB$.� %@$.B 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ มขึ �นระหว่างปี-สทุธิ       56.7 B&!.E (&I".�) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี-สทุธิ   180.4   $!@.@ �,�I�.& 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิ 'นปี-สุทธิ 237.7 .,./..? >0-.* 



 
ปี $%%& บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ก่อนการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงานจํานวน @"&.� 
ล้านบาท ซึ งมาจากกําไรสาํหรับปี และปรับปรุงรายการที ไม่ใช่เงินสดจากค่าเสื อมราคาและรายการตดับญัชี  
 
สําหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน มีจํานวน �,&60.% ล้านบาท ซึ งมาจากกระแสเงินสดที ได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ก่อนการเปลี ยนแปลงสนิทรัพย์และหนี �สนิดําเนินงาน ปรับปรุงด้วยการเปลี ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 
โดยรายการสาํคญัมาจากการใช้ไปในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน $,�71.% ล้านบาท ซึ งถือเป็นสินทรัพย์
ดําเนินงาน และแสดงเป็นสว่นหนึ งของสนิทรัพย์หมนุเวียน 
 
ด้านกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน มีจํานวน 483.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
จํานวน @II ล้านบาท ในขณะที บริษัทฯ จ่ายซื �อ ที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ของบริษัทฯ จํานวน 185.8 ล้านบาท และจ่ายค่าสทิธิกาเช่าสําหรับปี จํานวน %".I ล้านบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มา
จากกิจกรรมจดัหาเงนิ จํานวน %@$.B ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ มขึ �นของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน �,%&".I ล้าน
บาท ในขณะที  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพื อได้มาซึ งส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคมุ และจ่ายซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิซื �อหุ้นในบริษัท
ย่อย จํานวนรวม &%".$ ล้านบาท รวมกับดอกเบี �ยจ่าย จํานวน !!I.! ล้านบาท 
 

12.5 ผลประโยชน์หรือรายการที(เกี(ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที(ถอืหุ้นทั 'งทางตรง
หรือทางอ้อมตั 'งแต่ร้อยละ 10 ขึ 'นไป  

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที สําคัญกับบคุคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที เกิดขึ �นในปี $%%& และ $%%% 
ดงัตอ่ไปนี �  
 

 (�) บริษัทให้เงินกู้ยืมกบับริษัทร่วม                                                                                                                                                     

ปี 
บริษัทร่วม 

(หน่วย : พนับาท) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

อัตรา 
ดอกเบี 'ย 

(%) 

ยอดยก
มา 

ให้กู้
เพิ(ม 

ชําระคืน 
ระหว่าง

งวด 

ยอด
คงเหลือ 

$%%& 

บจก. เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอรยี 
อินเตอร์เนชั นแนล 

กรรมการ
ร่วมกนั 

E &,%II - - &,%II 

บจก. สหสินวฒันา โคเจนเนอเรชั น บริษทัร่วมของ
บริษทัย่อย 

B @"I - - @"I 
บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล MLR-1%-

MLR-0.25% 
�&E,�&% &I,�B% - $$E,!%I 

  
 
 
 



 ($) บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบี �ยรับจากบริษัทร่วม 
บริษัทร่วม 

(หน่วย : พนับาท) 
ลักษณะความสัมพันธ์กบั

บริษัทฯ 
ดอกเบี 'ยรับ 

ปี ,**? 
ดอกเบี 'ยรับ 

ปี ,*** 

บจก. เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี  อินเตอร์เนชั นแนล  กรรมการร่วมกนั B%% &�E 
บจก. สหสินวฒันา โคเจนเนอเรชั น บริษทัร่วมของบริษัทย่อย %E %E 
บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล �",BE" @BE 

 
(!) บริษัทฯ มีดอกเบี �ยค้างรับจากบริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 
(หน่วย : พนับาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
กับบริษัท 

ดอกเบี 'ยค้างรับ 
ปี ,**? 

ดอกเบี 'ยค้างรับ 
ปี ,*** 

บจก. เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี  อินเตอร์เนชั นแนล  กรรมการร่วมกนั �,�&" �,�&" 

บจก. สหสินวฒันา โคเจนเนอเรชั น บริษทัร่วมของบริษัทย่อย !I% $"& 
บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล "�,E&" $@,I@I 

 

12.6 ข้อมูลอื(นที(อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั (ถ้ามี) 
ไม่มี 

  
13. รายชื(อผู้ถอืหุ้นที(มีส่วนได้เสียที(ไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

รายชื อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที  13 มีนาคม $%%@ ที ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี �  

รายชื(อ 
จาํนวนหุ้นที(ถอืในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
จาํนวนหุ้น % 

บริษัท อเดลฟอส จํากดั 1,262,010,305 66.0� บริษัท อเดลฟอส จํากดั ถือหุ้นโดยนายปณต สริิวฒันภกัดี ร้อยละ 
%I และนายฐาปน สริิวฒันภกัด ี ร้อยละ %I 

 
14. การประเมนิราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

รายงานการประเมินสินทรัพย์ที บริษัทฯ จะเข้าทํารายการ ซึ งจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ปรากฏในรายงานความเห็นของที 
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 7 

 
15. ความเห็นของที(ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“CapAd”) ซึ งเป็นที ปรึกษาทางการเงินอิสระที บริษัทฯ ได้แต่งตั �งขึ �น เพื อให้ความเห็น
ต่อทํารายการที เกี ยวโยงกันแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในครั �งนี � มีความเห็นว่า 
การเข้าทาํรายการจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์และรายการเกี ยวโยงกนัในครั �งนี � มีวตัถปุระสงค์และความจําเป็นเพื อให้ GOLD ลด
การถือครองสนิทรัพย์ที ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกั (Non-Core Assets) เพื อนาํเงินที ได้รับมาจ่ายชําระคืนหนี �
แก่สถาบันการเงินเพื อลดภาระหนี �สินและลดต้นทนุทางการเงิน และเพื อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในรูปแบบบ้านเดี ยวและทาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง ในบริเวณชานเมือง ที  GOLD และทีมงาน



มุ่งเน้น (Focus) และมีประสบการณ์ เพื อการสร้างผลตอบแทนที ดีและรวดเร็วจากการลงทนุได้ตามแผนงานและนโยบายของ 
GOLD 
 
การเข้าทาํรายการในครั �งนี �จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯ และ GOLD ได้แก่ (1) GOLD สามารถลดภาระการถือครองสินทรัพย์ที ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกัตามแผนที วางไว้ (2) GOLD และบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้กําไรจาก
การขายสินทรัพย์ได้ (3) GOLD และบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) มี D/E Ratio ลดลง เหลอื �.I� เท่า และ �.�& เท่า 
ตามลําดบั และลดภาระดอกเบี �ยของ GOLD ประมาณ $% ล้านบาทต่อปี จากการนําเงินที ได้ส่วนหนึ งมาชําระหนี �สถาบนั
การเงิน (4) GOLD สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสะสมในอดีต (Tax Losses Carried 
Forward) ได้ (5) เป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการสนบัสนนุเงินลงทนุใน GOLD ในอนาคต และ (6) เป็นการเพิ มโอกาส
ของบริษัทฯ ที จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD หาก GOLD มีสภาพคลอ่งและผลการดําเนินงานที ดีขึ �น  
 
ในขณะเดียวกันการเข้าทาํรายการดงักลา่วก็ก่อให้เกิดข้อด้อยและความเสี ยงในด้านต่างๆ กล่าวคือ (1) GOLD เสียโอกาสที 
จะขายที ดินดงักลา่วในราคาที สงูกว่าในอนาคต (2) GOLD เสียโอกาสที จะพฒันาโครงการในที ดินดงักล่าว และ (3) มีความ
เสี ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต ในกรณีที บริษัทฯ และ GOLD มีการซื �อที ดินและ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใกล้ๆ กบัที ดนิรามคาํแหง $B ในอนาคต เนื องจากสริิทรัพย์พฒันาหรือบริษัทในกลุม่ TCC กบั
บริษัทฯ และ GOLD ต่างก็ทําธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
ในการพจิารณาความเหมาะสมด้านราคาและเงื อนไข ของรายการจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์และรายการที เกี ยวโยงกนั CapAd 
มีความเห็นว่าวิธีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นวิธีที เหมาะสมที สุด เพราะสามารถสะท้อนถึงมลูค่า
สนิทรัพย์ที จะจําหน่ายไปมากที สดุ เนื องจากทําเลที ตั �งของทรัพย์สินที จะจําหน่ายไปอยู่ในทําเลที ดี ติดถนนรามคําแหง และ
พื �นที ดินใหญ่ ขณะที การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที จะจําหน่ายไป ณ ปัจจุบัน ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื อเทียบกับมลูค่าของ
ทรัพย์สิน โดยปัจจุบนัอาคารและสิ งปลกูสร้างอยู่ในสภาพเก่า ขาดการบํารุงรักษา มีการใช้ประโยชน์เพียงการให้เช่าโกดัง
สนิค้าบางสว่น โดยมีรายได้ค่าเช่า ณ ปัจจบุนัประมาณ 1.13 ล้านบาทต่อเดือนเทา่นั �น ดงันั �นการพจิารณากระแสเงินสดที เกิด
จากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ สภาพปัจจบุนัและการให้เช่าทรัพย์สินบางส่วน จะไม่สะท้อนมลูค่าที แท้จริงของทรัพย์สนิที 
จะจําหน่ายไปได้ นอกจากนี � GOLD ยงัไม่มีแผนที จะใช้ประโยชน์บนสนิทรัพย์ที จะจําหน่ายไปในลกัษณะอื น เช่น การพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์  ดงันั �น วิธีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นวิธีที เหมาะสมที สดุ เพราะสามารถ
สะท้อนราคาตลาดในปัจจบุนัของทรัพย์สินที จะจําหน่ายไปมากที สดุ 
 
โดยสรุป CapAd เห็นว่ามลูค่าของสินทรัพย์ที จะจําหน่ายไปที เหมาะสมอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
เท่ากับ 836.27 ล้านบาท ซึ งตํ ากว่าราคาขายสินทรัพย์-สทุธิ จํานวน 100.07 ล้านบาท หรือตํ ากว่าร้อยละ 10.69 ของราคา
ขายสินทรัพย์-สทุธิ ดงันั �น ราคาขายสินทรัพย์ที  980.00 ล้านบาท และราคาขายสินทรัพย์-สทุธิ ประมาณ 936.34 ล้านบาท 
เป็นราคาที เหมาะสม 
 



นอกจากนี � เงื อนไขการชําระราคาตามสญัญาจะซื �อจะขายที ดนิพร้อมสิ งปลกูสร้างในครั �งนี �  GOLD จะได้รับชําระค่าทรัพย์สนิ
เป็นเงินสดครบถ้วน ณ วนัที จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิx ซึ งจะเป็นประโยชน์กบั GOLD ที จะนําเงินที ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในทนัที
ตามวตัถปุระสงค์ของ GOLD ดงันั �น CapAd เห็นว่าเงื อนไขการชําระเงินมีความเหมาะสม 
 
ดงันั �น ที ปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควร อนมุตัิ การทํารายการจําหนา่ยไปซึ งสนิทรัพย์และรายการที เกี ยว
โยงกนัในครั �งนี � 
 
ทั �งนี � รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัเต็ม มีรายละเอียดตามเอกสาร 7 ที แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุนี � 

 
 
 

  




