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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ที่ 
2/2554 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทได้มาซึง่สินทรัพย์ จ านวน 2 รายการ (“การเข้าท ารายการ”) โดยมี
รายละเอียดสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2554                  
ซึง่ก าหนดประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ที่จะระบไุว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง
ส าเร็จลงซึง่คาดวา่จะด าเนินการได้ภายในเดือนมิถนุายน 2554 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดคูส่ญัญาในการเข้าท ารายการ ตามล าดบัสนิทรัพย์ที่จะได้มา มีดงันี ้

2.1. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นท่ี 2  (“รายการท่ี 1”) 

ผู้ซือ้  : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (“เจริญกฤษ”) เป็นบุคคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลที่
เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551  เร่ือง หลักเกณฑ ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเป

ดเผยข อ มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) เนื่องจากเจริญกฤษและบุคคลที่
เก่ียวข้อง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 54.48 นอกจากนี ้บริษัทและเจริญกฤษมี
กรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นาย
ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ 

ดงันัน้ เจริญกฤษ และบุคคลที่เก่ียวข้องเป นผู มีส วนได เสีย จึงไม มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชมุ ผู ถือหุ นเพื่ออนมุตัิการเข าท ารายการ  

นอกจากนี ้นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นายประพนัธ์พงศ์ 
เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
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2.2. รายการได้มาซึง่ทีด่ินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล  ดอนเมือง เฟส 7 (“รายการท่ี 2”) 

ผู้ซือ้  : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) เข้าข่ายเป นบคุคลที่เก่ียวโยง เนื่องจากเจริญกฤษ   
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้ นในแกรนด์ ฟอร์จูน ร้อยละ 40 และกลุม่รัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู (ผา่นบริษัท ทนุมหาโชค จ ากดั และบริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั) 
ร้อยละ 60 นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศัลย์ นายโยธิน บุญดีเจริญ และ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 
กรรมการของบริษัท ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู 

ดงันัน้ เจริญกฤษ และบคุคลที่เก่ียวข้อง และกลุม่รัตนรักษ์ เป นผู มีส วนได เสยี จึงไม มีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู ถือหุ นเพื่ออนมุตัิการเข าท ารายการ  

นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็น
กรรมการในแกรนด์ ฟอร์จูน รวมทัง้นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาว
รมณี บญุดีเจริญ ซึง่เป็นกรรมการในเจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ ฟอร์จูน) ไม่ได้ออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้เนื่องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นท่ี 2 

การเข้าซือ้ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นที่ 2 เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จ าหน่ายไป”)  โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 24.9 ค านวณตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รายการได้มาประเภทที่ 2) และในกรณีที่ค านวณรวมกับประมาณการค่า
ก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคตจ านวน  4,214 ล้านบาท จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ  79.1 ค านวณ
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (รายการได้มาประเภทที่ 1) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท 
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553  นอกจากนี ้รายการดังกล่าวยังจัดเป็นรายการที่เก่ียวโยงของบริษัท            

จดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 43.8 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2553 

 
 
 



3/8 

3.2. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

การเข้าซือ้ที่ดินเปลา่ โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7  เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภท

ที่ 3 ตามประกาศได้มาจ าหนา่ยไป โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 3.8 ค านวณตามเกณฑ์สนิทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิ และในกรณีที่ค านวณรวมกบัประมาณการคา่ก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคตจ านวน 112 ล้านบาท 
จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 5.3 ค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 นอกจากนี ้รายการดงักล่าวจัดเป็นรายการที่เก่ียวโยงของ

บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.7 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2553  

ทัง้นี ้หากรวมค านวณทัง้ 2 รายการ จดัเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มา
จ าหน่ายไป มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 84.4 ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และเป็นรายการที่เก่ียวโยงของบริษัท            
จดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50.6 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2553  

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป 

4.1. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นท่ี 2 

(ก) ลกัษณะสนิทรัพย์ : ที่ดินเปล่าจ านวน 21 แปลง เนือ้ที่รวม 14-1-32.2 ไร่ หรือ 
5,732.2 ตารางวา   

(ข) ที่ตัง้  : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  

(ค) เอกสารสทิธิ : โฉนดที่ดินเลขที่ 1981, 2939, 40753-40757, 40759, 
57871, 64717, 124342, 125702-125706, 140253-
140257 

(ง) มลูคา่ตามบญัชี : 1,858 ล้านบาท    

(จ) ราคาประเมิน : 1.  บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จ ากัด ฉบับลงวนัที่ 2 มีนาคม 
2554 มูลค่า 2,033.82 ล้านบาท (ราคา 320,000 -
380,000 บาทตอ่ตารางวา) 

    2.  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ณ วนัที่ 2 มีนาคม 
2554 มูลค่า 1,826.25 ล้านบาท (ราคา 250,000 -
350,000 บาทตอ่ตารางวา)  
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(ฉ) ภาระผกูพนั : จ านองเป็นประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับวงเงินกู้ ยืม 630 ล้านบาท โดยผู้ ขายตกลงจะ
ด าเนินการปลอดภาระจ านองก่อนการโอนขายให้แก่บริษัท 

(ช) ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั  

(ซ) กฎหมายที่มีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิ : สนิทรัพย์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศยัหนาแน่นมาก ตัง้อยู่ในเขตการปกครองท้องถ่ินของ
กรุงเทพมหานคร 

4.2. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

(ก) ลกัษณะสนิทรัพย์ : ที่ดินเปล่าจ านวน 3 แปลง เนือ้ที่รวม 31-2-99.5 ไร่ หรือ 
12,699.5 ตารางวา   

(ข) ที่ตัง้  : ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(ค) เอกสารสทิธิ : โฉนดที่ดินเลขท่ี 11929-11931 

(ง) มลูคา่ตามบญัชี : 146 ล้านบาท    

(จ) ราคาประเมิน : 1.  บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จ ากดั ฉบบัลงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2554 มูลค่า 297.80 ล้านบาท (เนือ้ที่หลงัหกัที่ดินส่วนที่
ตกเป็นทางภารจ ายอม คงเหลือ 9,926.5 ตารางวา ราคา
ตารางวาละ 30,000 บาท) 

    2.  บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ฉบับลงวนัที่ 10 
มีนาคม 2554 มลูคา่ 295.37 ล้านบาท (เนือ้ที่หลงัหกัที่ดิน
สว่นที่ตกเป็นทางภารจ ายอม คงเหลือ 9,846.7 ตารางวา 
ราคาตารางวาละ 30,000 บาท)  

(ฉ) ภาระผกูพนั : จ านองเป็นประกนักบัธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 1 โฉนด (เลขที่ 11931) ส าหรับวงเงิน 100 ล้านบาท 
โดยผู้ขายตกลงจะด าเนินการปลอดภาระจ านองก่อนการโอน
ขายให้แก่บริษัท 

(ช) ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  

(ซ) กฎหมายที่มีผลตอ่กระทบทรัพย์สนิ: สนิทรัพย์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีเหลือง เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศยัหนาแน่นน้อย ตัง้อยู่ในเขตการปกครองท้องถ่ินของ
กรุงเทพมหานคร 
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

5.1. มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้มีมลูคา่รวมสิง่ตอบแทนเทา่กบั 2,226,618,564.00 
บาท ซึ่งบริษัทจะด าเนินการเข้าท ารายการดงักล่าว หลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2554 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องส าเร็จลง โดยสิ่งตอบแทนแยกตาม
ทรัพย์สนิท่ีซือ้มาประกอบด้วย  

5.1.1. หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน  710,009,899 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท  หรือ
คิดเป็นมลูคา่รวม 1,299,318,115.17 บาท ช าระให้แก่  

ช่ือ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มลูคา่รวมของหุ้น  
(บาท) 

ตอบแทนการ
เข้าท า
รายการ 

1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั  547,942,960 1,002,735,616.80 รายการท่ี 1 
2. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  162,066,939 296,582,498.37 รายการท่ี 2 

รวม   710,009,899   1,299,318,115.17  

หมายเหต ุ:  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุค านวณจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2554 วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ซึง่อนมุตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู ถือหุ น ประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5.1.2. เงินสดจ านวน 813,320,000 บาท ช าระให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด  
(ส าหรับการเข้าท ารายการท่ี 1) และ 

5.1.3. รับโอนภาระตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหว่างบริษัท 
เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากดั ได้แก่ เงินมดัจ าค่าจะ
ซือ้หรือจะเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากดั  ได้จ่ายให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็น
เตอร์ไพร้ส์ จ ากดั จ านวน 113,980,446.16 บาท (นอกจากนี ้บริษัทยงัจะรับโอนภาระผกูพนั

ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ตามบนัทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 และ
บนัทึกข้อตกลง ฉบบัลงวนัที่ 30 กนัยายน 2552 ระหว่างบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 
จ ากัด และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด ซึ่งบริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากดั ได้จ่ายค่า
ก่อสร้างผนงัดินในที่ดินดงักลา่ว จ านวน 105,930,000 บาท และบริษัท พระราม 9 สแควร์ 
จ ากดั มีสทิธิได้รับช าระคา่ผนงัดินคืนหากไมไ่ด้ซือ้หรือเช่าท่ีดินในอนาคต) (ส าหรับการเข้าท า
รายการท่ี 1) 

5.1.4. สว่นท่ีเหลอืจากข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.3 ช าระเป็นเงินสด  
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5.2. เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน  

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนของสนิทรัพย์ที่ได้มาในครัง้นี ้ก าหนดโดยแบง่ตามสนิทรัพย์ ดงันี ้

5.2.1. ที่ดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นท่ี 2 

อ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2 
ราย ได้แก่ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จ ากดั ฉบบัลงวนัที่ 2 มีนาคม 2554 และบริษัท แอคคิว
เรท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2554 (“ราคาประเมิน”) 

5.2.2. ที่ดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง 

อ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2 
ราย (“ราคาประเมิน”) ได้แก่ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จ ากดั ฉบบัลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2554 
และบริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 (“ราคาประเมิน”)       

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและการช าระมูลค่า 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาในครัง้นีท้ัง้หมดไม่เกิน  2,226,618,564.00 บาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์และ   
การช าระมลูคา่ ดงันี ้

6.1. ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 มลูค่ารวม 1,930,036,064.00 บาท  โดยอ้างอิงจากราคา
ประเมินเฉลีย่ ซึง่เทา่กบั 1,930,036,064.00 บาท   

บริษัทจะช าระคา่ตอบแทนส าหรับที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 ด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท จ านวน 547,942,960 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท  รวม
มลูคา่หุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 บาท) เงินสดจ านวน 813,320,000 บาท  และรับโอน
ภาระตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน  ได้แก่ เงินมัดจ าค่าจะซือ้หรือจะเช่าที่ดินที่บริษัท พระราม 9 
สแควร์ จ ากดั  ได้จ่ายให้แก่ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั จ านวน 113,980,446.16 บาท อีกทัง้

รับโอนภาระผูกพันในอนาคต ตามบนัทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 และบันทึก
ข้อตกลง ฉบบัลงวนัที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่างบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด และ บริษัท 
พระราม 9 สแควร์ จ ากัด ที่บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด ได้จ่ายค่าก่อสร้างผนังดิน จ านวน 
105,930,000 บาท  

6.2. ที่ดินเปล่าบริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง มูลค่ารวม 296,582,500.00 บาท โดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินเฉลีย่ ซึง่เทา่กบั 296,582,500.00 บาท   

บริษัทจะช าระราคาที่ดินเปลา่บริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เป็นหุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท
จ านวน 162,066,939 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่า
หุ้นสามญัออกใหมท่ัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท) สว่นท่ีเหลอืจะช าระเป็นเงินสด 
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7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้และเงื่อนไขการช าระเงนิ 

บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการเข้าท ารายการด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  710,009,899 หุ้น รับโอนภาระตาม
สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน ได้แก่ เงินมดัจ าค่าจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน จ านวน 113,980,446.16 บาท และช าระ
เป็นเงินสด จ านวน 813,320,000 บาท ซึง่จะได้มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัท  

ส าหรับการด าเนินการพฒันาโครงการท่ีจะได้มา จะมีแหลง่เงินทนุหลกัจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน ซึ่งโดยทัว่ไป
บริษัทจะได้รับวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินไม่เกินร้อยละ 85 โดยประมาณของมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ 
ส่วนที่เหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่อการพัฒนา
โครงการของบริษัทตอ่ไปในอนาคต  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัท  

บริษัทมีแผนที่จะพฒันาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพซึ่งน ามาซึ่งผลตอบแทนของ
โครงการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่โครงการในปัจจบุนัของบริษัท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการการได้มาซึ่งที่ดินดงักล่าวข้างต้นเป็นการเข้าท ารายการที่มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ราคาซือ้ขายสนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสมซึง่เทา่กบัราคาประเมิน
เฉลีย่ของผู้ประเมินอิสระ ประกอบกบัเมื่อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนของโครงการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี และสงูกว่า
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ดังนัน้ จึงเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท 
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณามลูค่าและจ านวนหุ้นของบริษัทที่ออกเพื่อการแลกหุ้ น เห็นว่าอตัราการแลกหุ้นมีความ
เหมาะสม ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเข้าท ารายการและเห็นชอบให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9 ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล วมีความเห็นเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบริษัท 

11. เงื่อนไขของการท ารายการ 

การด าเนินการในรายการทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นจดัเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 ตามประกาศได้มา/
จ าหน่ายไป และ จดัเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู ถือหุ นด วยคะแนนเสียงไม ต ่ากว า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง โดยไม นบัส วนของผู ถือหุ นที่มีส วนได เสีย ซึ่งบริษัทต องจดัสง่หนงัสือนดั
ประชุมผู ถือหุ นพร อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให แก่ผู ถือหุ้ น เป็นระยะเวลา
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได มีมติให เสนอ
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ต่อที่ประชุมสามญัผู ถือหุ น ประจ าปี 2554 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เข้าท ารายการตอ่ไป 


