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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

สารสนเทศการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ท่ี 

2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทได้มาซึง่สินทรัพย์ จํานวน 2 รายการ (“การเข้าทํารายการ”) โดยมี

รายละเอียดสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทจะเข้าทํารายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจําปี 2554                  

ซึง่กําหนดประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 และเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ท่ีจะระบไุว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง

สําเร็จลง ซึง่คาดวา่จะดําเนินการได้ภายในเดือนมิถนุายน 2554 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดคูส่ญัญาในการเข้าทํารายการ ตามลําดบัสนิทรัพย์ท่ีจะได้มา มีดงันี ้

2.1. ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2  (“รายการที่ 1”) 

ผู้ ซือ้  : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“เจริญกฤษ”) เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่

เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (รวม

เรียกว่า “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากเจริญกฤษและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 54.48 นอกจากนี ้บริษัทและเจริญกฤษมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นาย

โยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และ

นายมงคล เปาอินทร์ 

ช่ือ บริษัท(1) เจริญกฤษ (2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  เจริญกฤษ และ บคุคลที่เก่ียวข้อง  54.48%  - 

1.1 เจริญกฤษ  43.10%  - 

1.2 นายโยธิน บญุดีเจริญ  -  24.73% 

1.3 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  2.43%  9.75% 

1.4 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ  2.43%  0.81% 
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ช่ือ บริษัท(1) เจริญกฤษ (2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.5 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั   6.53%  - 

2. นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ  -  - 

3. นายมงคล เปาอินทร์  -  - 

หมายเหต ุ (1)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2554  และ 

 (2)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553  

ดงันัน้ เจริญกฤษ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการ  

นอกจากนี ้นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นายประพนัธ์พงศ์ 

เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการในครัง้นี ้

 
2.2. รายการได้มาซึง่ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล  ดอนเมือง เฟส 7 (“รายการที่ 2”) 

ผู้ ซือ้  : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั (“แกรนด์ ฟอร์จนู”) เข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง เน่ืองจากเจริญกฤษ   ซึง่

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู ร้อยละ 40 และกลุม่รัตนรักษ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

ในบริษัท ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู (ผ่านบริษัท ทนุมหาโชค จํากดั และบริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั) ร้อย

ละ 60 นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ นายโยธิน บญุดีเจริญ และ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการ

ของบริษัท ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู 

ช่ือ บริษัท(1) แกรนด์ ฟอร์จนู(2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  เจริญกฤษ และ บคุคลที่เก่ียวข้อง  54.48%  39.75% 

1.1 เจริญกฤษ  43.10%  39.45% 

1.2 นายโยธิน บญุดีเจริญ  -  - 

1.3 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  2.43%  0.15% 

1.4 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ  2.43%  0.15% 

1.5 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั   6.53%  - 

2.  กลุม่รัตนรักษ์  37.56%  60.00% 

2.1 บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั  18.56%  - 
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ช่ือ บริษัท(1) แกรนด์ ฟอร์จนู(2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

2.2 บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั   5.72%  30.00% 

2.3 บริษัท จีแอล แอสเซทส์ จํากดั   2.35%  - 

2.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเม้นท์ จํากดั   2.87%  - 

2.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จํากดั   0.39%  - 

2.6 บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั   -  30.00% 

2.7 บริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ จํากดั  7.67%  - 

3. นายเจริญ จิรวิศลัย์  -  - 

หมายเหต ุ (1)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี -30 มีนาคม 2554  และ 

 (2)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553  

ดงันัน้ เจริญกฤษ และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และกลุ่มรัตนรักษ์ เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการ  

นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็น

กรรมการในแกรนด์ ฟอร์จูน รวมทัง้นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาว

รมณี บญุดีเจริญ ซึง่เป็นกรรมการในเจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ ฟอร์จนู) ไม่ได้ออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1. ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 

การเข้าซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จําหน่ายไป”)  โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 24.9 คํานวณตามเกณฑ์

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รายการได้มาประเภทที่ 2) และในกรณีท่ีคํานวณรวมกบัประมาณการค่าก่อสร้าง

และพฒันาโครงการในอนาคตจํานวน  4,214 ล้านบาท จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ  79.1 คํานวณตาม

เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รายการได้มาประเภทที่ 1) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  นอกจากนี ้รายการดงักลา่วยงัจดัเป็นรายการที่เก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 43.8 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

3.2. ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

การเข้าซือ้ท่ีดินเปลา่ โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7  เป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภท

ท่ี 3 ตามประกาศได้มาจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 3.8 คํานวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน



4/11 

สทุธิ และในกรณีท่ีคํานวณรวมกบัประมาณการค่าก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคตจํานวน 112 ล้านบาท 

จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 5.3 คํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิน

รวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 นอกจากนี ้รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการที่เก่ียวโยงของ

บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 6.7 ของมลูค่าสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2553  

ทัง้นี ้หากรวมคํานวณทัง้ 2 รายการ จดัเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มา

จําหน่ายไป มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 84.4 ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณ

จากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และเป็นรายการที่เก่ียวโยงของบริษัท            

จดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50.6 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี

ตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553  

4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

4.1. ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 

(ก) ลกัษณะสนิทรัพย์ : ท่ีดินเปล่าจํานวน 21 แปลง เนือ้ท่ีรวม 14-1-32.2 ไร่ หรือ 

5,732.2 ตารางวา   

(ข) ท่ีตัง้  : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  

(ค) เอกสารสทิธิ : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1981, 2939, 40753-40757, 40759, 

57871, 64717, 124342, 125702-125706, 140253-

140257 

(ง) มลูคา่ตามบญัชี : 1,858 ล้านบาท    

(จ) ราคาประเมิน : 1.  บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั่น จํากัด ฉบับลงวนัท่ี 2 มีนาคม 

2554 มูลค่า 2,033.82 ล้านบาท (ราคา 320,000 -

380,000 บาทตอ่ตารางวา) 

    2.  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากดั ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 

2554 มูลค่า 1,826.25 ล้านบาท (ราคา 250,000 -

350,000 บาทตอ่ตารางวา)  

(ฉ) ภาระผกูพนั : จํานองเป็นประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สําหรับวงเงินกู้ ยืม 630 ล้านบาท โดยผู้ ขายตกลงจะ

ดําเนินการปลอดภาระจํานองก่อนการโอนขายให้แก่บริษัท 

(ช) ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  
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(ซ) กฎหมายที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน : สินทรัพย์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีสีนํา้ตาล เป็นท่ีดินประเภทที่อยู่

อาศยัหนาแน่นมาก ตัง้อยู่ในเขตการปกครองท้องถ่ินของ

กรุงเทพมหานคร 

(ฌ) โครงการพฒันาในอนาคต : อาคารสํานักงาน และ อาคารแสดงสินค้าจํานวน 25 ชัน้ 

แบ่งเป็นพืน้ท่ีสํานกังานให้เช่า 88,258 ตารางเมตร พืน้ท่ีสว่น

ร้านค้า 6,064 ตารางเมตร และพืน้ท่ีจอดรถสําหรับรถ 2,255 

คัน โดยมีค่าก่อสร้างและต้นทุนโครงการประมาณ 4,214 

ล้านบาท   

4.2. ท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

(ก) ลกัษณะสนิทรัพย์ : ท่ีดินเปล่าจํานวน 3 แปลง เนือ้ท่ีรวม 31-2-99.5 ไร่ หรือ 

12,699.5 ตารางวา   

(ข) ท่ีตัง้  : ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(ค) เอกสารสทิธิ : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 11929-11931 

(ง) มลูคา่ตามบญัชี : 146 ล้านบาท    

(จ) ราคาประเมิน : 1.  บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 

2554 มลูค่า 297.80 ล้านบาท (เนือ้ท่ีหลงัหกัท่ีดินส่วนท่ี

ตกเป็นทางภารจํายอม คงเหลือ 9,926.5 ตารางวา ราคา

ตารางวาละ 30,000 บาท) 

    2.  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวนัท่ี 10 

มีนาคม 2554 มลูคา่ 295.37 ล้านบาท (เนือ้ท่ีหลงัหกัท่ีดิน

สว่นท่ีตกเป็นทางภารจํายอม คงเหลือ 9,846.7 ตารางวา 

ราคาตารางวาละ 30,000 บาท)  

(ฉ) ภาระผกูพนั : จํานองเป็นประกนักบัธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

จํานวน 1 โฉนด (เลขท่ี 11931) สําหรับวงเงิน 100 ล้านบาท 

โดยผู้ขายตกลงจะดําเนินการปลอดภาระจํานองก่อนการโอน

ขายให้แก่บริษัท 

(ช) ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั  

(ซ) กฎหมายที่มีผลตอ่กระทบทรัพย์สนิ: สินทรัพย์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีสีเหลือง เป็นท่ีดินประเภทที่อยู่

อาศยัหนาแน่นน้อย ตัง้อยู่ในเขตการปกครองท้องถ่ินของ

กรุงเทพมหานคร 

(ฌ) โครงการพฒันาในอนาคต : โครงการศนูย์การค้า (Community Mall) และสนามฟตุบอล

หญ้าเทียม 7 สนาม ซึ่งแบ่งเป็นพืน้ท่ีศูนย์การค้าประมาณ 
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4,500 ตารางเมตร พืน้ท่ีสนามฟุตบอลประมาณ 1,050 

ตารางเมตร โดยมีค่าก่อสร้างและต้นทุนโครงการประมาณ 

112 ล้านบาท  

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

5.1. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

การเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้มีมลูค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากบั 2,226,618,564.00 

บาท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการเข้าทํารายการดงักล่าว หลงัจากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2554 และเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ท่ีจะระบุไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องสําเร็จลง โดยสิ่งตอบแทนแยกตาม

ทรัพย์สนิท่ีซือ้มาประกอบด้วย  

5.1.1. หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน  710,009,899 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท  หรือ

คิดเป็นมลูคา่รวม 1,299,318,115.17 บาท ชําระให้แก่  

ช่ือ จํานวนหุ้น  

(หุ้น) 

มลูคา่รวมของหุ้น  

(บาท) 

ตอบแทนการ

เข้าทํารายการ 

1. บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั 547,942,960 1,002,735,616.80 รายการที่ 1 

2. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั  162,066,939 296,582,498.37 รายการที่ 2 

รวม 710,009,899   1,299,318,115.17  

หมายเหต ุ:  จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุคํานวณจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท ตามมติ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ซึง่อนมุตัิให้เปล่ียนแปลงมลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยจะนําเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5.1.2. เงินสดจํานวน 813,320,001.04 บาท ชําระให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด  

(สําหรับการเข้าทํารายการที่ 1) และ 

5.1.3. รับโอนภาระตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหว่างบริษัท 

เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั ได้แก่ เงินมดัจําค่าจะ

ซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน ซึ่งบริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั  ได้จ่ายให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็น

เตอร์ไพร้ส์ จํากดั จํานวน 113,980,446.16 บาท (นอกจากนี ้บริษัทยงัจะรับโอนภาระผกูพนั

ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ตามบนัทึกความเข้าใจ ฉบบัลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2552 และบนัทึก

ข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหว่างบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั 

และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั ซึง่บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั ได้จ่ายค่าก่อสร้าง

ผนงักนัดินในท่ีดินดงักลา่ว จํานวน 105,930,000 บาท และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั 

มีสิทธิได้รับชําระค่าผนงักนัดินคืนหากไม่ได้ซือ้หรือเช่าท่ีดินในอนาคต) (สําหรับการเข้าทํา

รายการที่ 1) 



7/11 

5.1.4. สว่นท่ีเหลือจากข้อ 5.1.1 ถงึข้อ 5.1.3 ชําระเป็นเงินสด  

5.2. เกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน  

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนของสนิทรัพย์ท่ีได้มาในครัง้นี ้กําหนดโดยแบง่ตามสนิทรัพย์ ดงันี ้

5.2.1. ท่ีดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 

อ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะที่

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2 

ราย ได้แก่ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 และบริษัท แอคคิว

เรท แอดไวเซอร่ี จํากดั ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2554 (“ราคาประเมิน”) 

5.2.2. ท่ีดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

อ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะที่

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2 

ราย ได้แก่ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2554 และบริษัท แอค

คิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากดั ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 (“ราคาประเมิน”)       

6. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มาและการชาํระมูลค่า 

มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มาในครัง้นีท้ัง้หมดไม่เกิน  2,226,618,564.00 บาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์และ   

การชําระมลูคา่ ดงันี ้

6.1. ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 มลูค่ารวม 1,930,036,064.00 บาท  โดยอ้างอิงจากราคา

ประเมินเฉลี่ย ซึง่เทา่กบั 1,930,036,064.00 บาท   

บริษัทจะชําระค่าตอบแทนสําหรับท่ีดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 ด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ

บริษัท จํานวน 547,942,960 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวม

มลูค่าหุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 บาท  เงินสดจํานวน 813,320,001.04 บาท และรับ

โอนภาระตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน ได้แก่ เงินมดัจําค่าจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดินท่ีบริษัท พระราม 9 

สแควร์ จํากดั ได้จ่ายให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั จํานวน 113,980,446.16 บาท อีกทัง้

รับโอนภาระผกูพนัในอนาคต ตามบนัทกึความเข้าใจ ฉบบัลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2552 และบนัทกึข้อตกลง 

ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหว่างบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั และบริษัท พระราม 9 

สแควร์ จํากดั ท่ีบริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั ได้จ่ายคา่ก่อสร้างผนงักนัดิน จํานวน 105,930,000 บาท  

6.2. ท่ีดินเปล่าบริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง มูลค่ารวม 296,582,500.00 บาท โดยอ้างอิงจาก

ราคาประเมินเฉลี่ย ซึง่เทา่กบั 296,582,500.00 บาท   

บริษัทจะชําระราคาที่ดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เป็นหุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัท

จํานวน 162,066,939 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่า

หุ้นสามญัออกใหมท่ัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท สว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด 
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7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้และเงื่อนไขการชาํระเงนิ 

บริษัทจะชําระค่าตอบแทนการเข้าทํารายการด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 710,009,899 หุ้น รับโอนภาระตาม

สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน ได้แก่ เงินมดัจําค่าจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน จํานวน 113,980,446.16 บาท และชําระ

เป็นเงินสด จํานวน 813,320,002.67 บาท ซึง่จะได้มาจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานของบริษัท  

สําหรับการดําเนินการพฒันาโครงการที่จะได้มา จะมีแหล่งเงินทนุหลกัจากการกู้ ยืมสถาบนัการเงิน ซึ่งโดยทัว่ไป

บริษัทจะได้รับวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินไม่เกินร้อยละ 85 โดยประมาณของมลูค่าเงินลงทุนของโครงการ 

ส่วนท่ีเหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่อการพัฒนา

โครงการของบริษัทตอ่ไปในอนาคต  

8. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออกเป็นการตอบแทนการทาํรายการ 

ในการชําระราคาสินทรัพย์บางสว่น บริษัทจะชําระเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 710,009,899 หุ้น มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า 1,299,318,115.17 บาท ซึง่ราคา

เสนอขายหุ้น สงูกว่าราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ซึง่เทา่กบั 1.82 บาท (หรือ 7.29 บาทตอ่หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 4 บาท)   

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ก่อนและหลงัการทํารายการซือ้สนิทรัพย์และชําระราคาด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ถือหุ้น   ก่อนทาํรายการ (1)  หลังทาํรายการ (2)

 จาํนวนหุ้น (3)  ร้อยละ   จาํนวนหุ้น (3)  ร้อยละ  

 1. กลุม่บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  

     - บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั (4) 1,771,143,088  43.10  2,319,086,048  48.12  

     - บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั  268,208,888  6.53  268,208,888  5.57  

     - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  99,782,896  2.07  

     - น.ส. รมณี บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  99,782,896  2.07  

  รวม   2,238,917,768  54.48  2,786,860,728  57.83  

 2. กลุม่บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั      

     - บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั  762,741,928  18.56  762,741,928  15.83  

     - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จํากดั  118,106,400  2.87  118,106,400  2.45  

     - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จํากดั  15,885,792  0.39  15,885,792  0.33  

     - บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั  235,156,792  5.72  235,156,792  4.88  

     - บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จํากดั  96,464,000  2.35  96,464,000  2.00  

 รวม  1,228,354,912  29.89  1,228,354,912  25.49  

 3. บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากดั  315,039,244  7.67  315,039,244  6.54  

 4. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั (4),(5) -   -   162,066,939  3.36  

 5. Kim Eng Securities (Hong Kong)  Ltd.  160,000,000  3.89  160,000,000  3.32  
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ผู้ถือหุ้น   ก่อนทาํรายการ (1)  หลังทาํรายการ (2)

 จาํนวนหุ้น (3)  ร้อยละ   จาํนวนหุ้น (3)  ร้อยละ  

 6. กลุม่นางยวุดี บญุครอง  34,228,220  0.83  34,228,220  0.71  

 7. กลุม่นายประกิจ เลาหวิศิษฎ์  14,192,400  0.35  14,192,400  0.29

 8. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)       13,635,900 0.33       13,635,900 0.28 

 9. กลุม่นายเจษฎา  เลศินนัทปัญญา  7,654,400  0.19  7,630,400  0.16 

 10. กลุม่นายสมศกัด์ นนัทยาภิรมย์ 7,195,200 0.18 7,195,200 0.15 

 11.  อ่ืนๆ  90,231,036  2.20  90,255,036  1.87 

 รวม  4,109,449,080 100.00  4,819,458,979 100.00  
หมายเหต ุ(1) ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2554  

(2) จํานวนและสดัส่วนการถือหุ้นหลงัทํารายการซือ้สินทรัพย์ครัง้นี ้(ไม่รวมจํานวนหุ้นท่ีออกเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อ

รองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม)  

(3) จํานวนหุ้น คํานวณจากมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2554 ท่ีอนุมติัให้

เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) 

(4) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้หุ้นมาจากการเข้าทํารายการครัง้นี ้ 

(5) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั ถือหุ้นโดย บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั และบคุคลท่ีเก่ียวข้องในสดัส่วนร้อย

ละ 40 บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั สดัสว่นร้อยละ 30 และบริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั สดัสว่นร้อยละ 30  

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัท  

บริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาท่ีดินดังกล่าวเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพซึ่งนํามาซึ่งผลตอบแทนของ

โครงการที่อยูใ่นระดบัท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่โครงการในปัจจบุนัของบริษัท 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการการได้มาซึ่งท่ีดินดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทํารายการที่มีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เน่ืองจากเป็นท่ีดินซึง่ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีดีและบริษัทมีแผนท่ีจะพฒันาเป็นสว่น

หนึ่งของโครงการที่พฒันาอยู่ในปัจจบุนั และช่วยสง่เสริมรูปแบบและภาพลกัษณ์ของโครงการปัจจบุนัให้มีความ

สมบรูณ์มากขึน้ ในขณะที่ ราคาซือ้ขายสินทรัพย์ดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสมซึง่เท่ากบัราคาประเมินเฉลี่ยของผู้

ประเมินอิสระ ประกอบกบัเม่ือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนเบือ้งต้นของโครงการที่คาดว่าจะดําเนินการ ก็อยู่ใน

ระดบัท่ีดี และสงูกว่าต้นทนุทางการเงินของบริษัท ดงันัน้ จึงเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการเหมาะสมกบัการ

ลงทนุของบริษัท นอกจากนี ้ เม่ือพิจารณามลูค่าและจํานวนหุ้นของบริษัทท่ีออกเพ่ือการแลกหุ้น เห็นว่าอตัราการ

แลกหุ้นมีความเหมาะสม โดยราคาที่ออกเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 7 วนัก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการ อีกทัง้ สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีและมลูค่าตามบญัชีปรับปรุงของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมี

มติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเข้าทํารายการและเหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10 ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
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12. เงื่อนไขของการทาํรายการ 

การดําเนินการในรายการทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นจดัเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มา/

จําหน่ายไป และจัดเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ดงันัน้ 

บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอ

อนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียง โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึง่จะจดัขึน้ใน

วนัท่ี 28 เมษายน 2554 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทและผู้ขาย ได้ตกลงในเงื่อนไขบงัคบัก่อน โดยก่อนการโอนขายทรัพย์สิน ผู้ขายต้องดําเนินการ

ดงันี ้ 

- รายการที่ 1 : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั จะต้องดําเนินการปลอดภาระจํานองในที่ดินโครงการ 

แกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 จากธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- รายการที่ 2 : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั จะต้องดําเนินการปลอดภาระจํานองในที่ดินโครงการ แกรนด์ 

คาแนล เฟส 7 จากธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)   

13. ข้อมูลบริษัท 

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 

14. ข้อมูลอ่ืนในการประกอบการพจิารณา 

-ไมมี่ - 

15.  ข้อมูลบริษัทบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 30 
มีนาคม 2554  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี ้  

15.1. การเข้าทํารายการที่ 1 :  

ช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

 1. กลุม่บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  

     - บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  1,771,143,088  43.10  

     - บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั  268,208,888  6.53  

     - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

     - น.ส. รมณี บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

 รวม 2,238,917,768  54.48  
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15.2. การเข้าทํารายการที่ 2 :  

ช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

 1. กลุม่บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  

     - บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  1,771,143,088  43.10  

     - บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั  268,208,888  6.53  

     - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

     - น.ส. รมณี บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

  รวม   2,238,917,768  54.48  

 2. กลุม่บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั    

     - บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั  762,741,928  18.56  

     - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จํากดั  118,106,400  2.87  

     - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จํากดั  15,885,792  0.39  

     - บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั  235,156,792  5.72  

     - บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จํากดั  96,464,000  2.35  

 รวม  1,228,354,912  29.89  

 3. บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากดั  315,039,244  7.67  

 รวม  3,782,311,924  92.04  
  

16. ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้

ถือหุ้นสําหรับรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเก่ียวโยงกนั ได้จดัทํารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเก่ียวกบัรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเก่ียวโยงกนั และบริษัทได้จดัสง่ความเห็นดงักลา่วมาพร้อมกบั

หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 แล้ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

           

 (นายโยธิน  บญุดีเจริญ) (รมณี บญุดีเจริญ) 

 


