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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ที่ 
2/2554 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั (“KKCC”) 
จ านวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว รวมเป็นจ านวนเงิน 520,000,000 บาท 
หรือคิดเป็นราคาตอ่หุ้นเทา่กบั 17.33 บาท โดยมีรายละเอียดสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2554 ซึง่ก าหนดประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 
2554 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่จะระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นได้ส าเร็จลง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ภายใน
เดือนมิถนุายน 2554 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้  : บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั (“บีบีทีวี เอ็คควิตี”้ หรือ “BBTVEQ”) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

บีบีทีวี เอ็คควิตี ้เข้าขา่ยเป นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเป ดเผยข อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ เก่ียวโยง”) เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคมุของ บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั (“BBTV”) และกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ถือ
หุ้นในบริษัท ร้อยละ 29.89) นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการของบริษัท ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใน บี
บีทีวี เอ็คควิตี ้

3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลกัษณะขอบเขตของส วนได เสีย  

ช่ือ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  BBTV และกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง (กลุม่ BBTV)  29.89%(1)  99.87% 
1.1 BBTV   18.56%  58.67% 
1.2 บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั   5.72%  13.73% 
1.3 บริษัท จีแอล แอสเซทส์ จ ากดั   2.35%  - 
1.4 บริษัท บีบีทีว ีแอสเซตแมเนจเม้นท์ จ ากดั   2.87%  0.40% 
1.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากดั   0.39%  13.33% 
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ช่ือ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้
กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.6 บริษัท ทนุมหาโชค จ ากดั   -  13.73% 
2. นายเจริญ จิรวศิลัย์  -  - 

หมายเหต ุ (1)  ข้อมลู ณ วนัที่ 9 กนัยายน 2553 ภายหลงักลุม่ BBTV ขายหุ้นบนกระดานรายใหญ่รวมกนัร้อยละ 1.73 ให้กบั       
ผู้ลงทนุตา่งประเทศ และ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ดงันัน้ BBTV และกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องเป นผู มีส วนได เสีย จึงไม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุสามญั     ผู ถือหุ นเพื่ออนมุตัิการเข าท ารายการในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการใน บีบีทีวี เอ็คควิตี  ้ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย       
จึงไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

การจ าหนา่ยหุ้นดงักลา่วเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการ
เทา่กบัร้อยละ 11.81 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ค านวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  (“เกณฑ์ได้มา
จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย  
ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

5.  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

(1) ช่ือกิจการ : บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั  

(2) ที่ตัง้ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

(3) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟจ านวน 27 หลมุที่อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี และด าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ ได้แก่ 
ภตัตาคาร ร้านโปรช็อป บริการรถกอล์ฟให้เช่า และสนามซ้อม  

(4) โครงสร้างทนุ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ทนุจดทะเบียนจ านวน 426,860,000  
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 42,686,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ช าระเต็มมลูคา่หุ้น)   

(5) สดัสว่นหุ้นท่ีถือก่อนจ าหนา่ยไป : ร้อยละ 70.28   

(6) จ านวนหุ้นท่ีจะจ าหนา่ยไป : 30,000,000 หุ้น 
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(7) สดัสว่นหุ้นท่ีถือหลงัจ าหนา่ยไป : -ไมม่ี- 

(8) รายช่ือผู้ ถือหุ้น :  

 ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553  

 ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)    30,000,000          70.28  
2. บริษัท จี แอล แอสเซทส ์จ ากดั    12,196,200          28.57  
3. บริษัท สยามภริูมงคล จ ากดั            87,000            0.20  
4. บริษัท สยามสหบริการ จ ากดั (มหาชน)            10,000            0.02  
5. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส สตีล จ ากดั (มหาชน)              6,000            0.01  
6. TV Asahi Corporation              6,000            0.01  
7. บริษัท อยธุยาอลอินัซ์ ซี.พี.ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)              6,000            0.01  
8. บริษัท ทาทาร่าอะคสูทิคอินดสัทร่ี จ ากดั              4,000            0.01  
9. บริษัท ทีพีไอ โพลนิ จ ากดั (มหาชน)              4,000            0.01  
10. บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน)              4,000            0.01  
11. บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั              4,000            0.01  
12. บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอรเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั              4,000            0.01  
13. บริษัท อวาจิ แมตทเีรีย (ประเทศไทย) จ ากดั              4,000            0.01  
14. นายบญุสนิ เกียรติศรีธารา              4,000            0.01  
15. อื่นๆ         346,800            0.81  
 รวม  42,686,000        100.00  

(9) รายช่ือกรรมการ : ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553 ประกอบด้วย 

1. นาง สรุางค์ เปรมปรีดิ ์
2. นาย เจริญ จิรวิศลัย์ 
3. นาย ทวีผล คงเสรี 
4. นาย พนัธุ์ชยั สตัยาภรณ์ 
5. นาย เชิดศกัดิ์ ตนัสกลุ 
6. นาย ฐิตวิฒุิ สขุพรชยักลุ 
7. นาย ไพบลูย์ วงศ์จงใจหาญ 

(10) เงินลงทนุ : ไมม่ี 
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(11) ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั :   

(หนว่ย:บาท)   2551   2552   2553  
รายได้รวม 82,515,746 76,638,835 91,078,228 
ต้นทนุขายและบริการ 60,824,764 61,617,141 65,421,877 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 25,509,687 25,211,335 22,715,577 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (3,818,705) (10,189,641) 2,940,774 
ก าไรสทุธิ (3,818,705) (10,189,641) 2,101,209 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 52,820,859 47,757,283 44,865,398 
สนิทรัพย์รวม 516,762,802 506,447,939 510,283,645 
หนีส้นิหมนุเวียน 7,423,148 7,359,602 9,133,044 
หนีส้นิรวม 7,562,109 7,436,887 9,171,383 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 509,200,693 499,011,052 501,112,261 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 42,686,000 42,686,000 42,686,000 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 11.93 11.69 11.74 

  
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เงินสดจ านวนรวมทัง้สิน้ 520,000,000 บาท คิดเป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบั 17.33 บาท ซึ่งสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี 
หรือราคาทุนของเงินลงทนุใน KKCC   และสงูกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 
โดยบริษัทจะได้รับช าระเงินดงักลา่วทัง้จ านวน ณ วนัท่ีท ารายการโอนหุ้น KKCC ให้กบับีบีทีวี เอ็คควิตีเ้สร็จสิน้ 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

หุ้นสามญัของ KKCC จ านวน 30,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ราคาซือ้ขายหุ้นละ 17.33 บาท 
รวมมลูคา่ 520,000,000 บาท 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัทจากการเข้าท ารายการ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาโครงการประเภทอาคารชุดพกัอาศัย 
อาคารส านกังาน ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้น า โรงแรม ในลกัษณะซิตีค้อมเพล็กซ์ใจกลาง
เมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนท าเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลกั  ดงันัน้ การเข้าท ารายการ จึงท าให้
โครงสร้างธุรกิจของกลุม่บริษัทสอดคล้องตามนโยบายหลกั ผู้บริหารสามารถทุ่มเทเวลาในการบริหารงานพฒันา
โครงการขนาดใหญ่ที่ก าลงัด าเนินการอยู่ นอกจากนี ้บริษัทยงัจะได้รับกระแสเงินสดจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ดงักลา่วเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตอ่ไป 

9. แผนการใช้เงนิที่บริษัทได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

บริษัทจะน าเงินท่ีได้รับดงักลา่วมาเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท   
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10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการจดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เก่ียวโยง ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนมุตัิต่อที่ประชุม 
ผู ถือหุ นด วยคะแนนเสยีงไม ต ่ากว า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
โดยไม นบั    ส วนของผู ถือหุ นท่ีมีส วนได เสยี ซึง่บริษัทต องจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู ถือหุ
นพร อมกบัความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให แก ผู ถือหุ น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได มีมติให เสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู ถือหุ น ประจ าปี 2554 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2554 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข าท า
รายการตอ่ไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม  2554  นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลเก่ียวโยงในการเข าท ารายการ ไม ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติ       
เป นเอกฉันท์อนุมัติการเข าท ารายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว าการเข าท ารายการมีความ
สมเหตสุมผล เนื่องจากบีบีทีวี เอ็คควิตี ้ได้แสดงความจ านงที่จะซือ้หุ้นที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดใน KKCC ในขณะที่
บริษัทเอง      มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และโครงการ
ลกัษณะซิตี ้     คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยอาคารชุดพกัอาศยั ส านกังาน ห้างสรรพสินค้า และ
โรงแรม ฯ  ดงันัน้ การจ าหน่ายธุรกิจสนามกอล์ฟซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท จึงสอดคล้องตามนโยบายของ
บริษัท และเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้น KKCC ก็จะท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต อมูลค าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปว่ามีความ
เหมาะสม  โดยราคาตกลงซือ้ขายหุ้นเทา่กบั 17.33 บาทตอ่หุ้น เป นราคาที่สงูกว่าราคายตุิธรรมประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีมลูค่าทางบญัชีปรับปรุง (Adjusted Book Value) ซึ่งเท่ากบั 13.98 บาทต่อหุ้น ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให น าเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู ถือหุ นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข อ 11 ข างต น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท  

 

      


