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ส่ิงที่สงมาดวย 1 
 

สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) คร้ังที่ 6/2554 
เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทไดมาซ่ึงสินทรัพย จํานวน 3 รายการ (“การเขาทํารายการ”) โดยมี
รายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปนี้  

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเขาทํารายการภายหลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2554 ซึ่งกําหนด
ประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ ที่จะระบุไวในสัญญาที่เก่ียวของสําเร็จลง  

2. รายละเอียดของรายการและคูสัญญาที่เกี่ยวของ  

รายละเอียดของรายการและคูสัญญาในการเขาทํารายการ ตามลําดับสินทรัพยที่จะไดมา มีดังนี้ 

2.1. รายการไดมาซ่ึงหุนสามัญเดิมของบริษัท สเตอรลิง อีควิต้ี จํากัด  (“สเตอรลิง”) จํานวน 400,000 หุน
(ภายหลังจากท่ีสเตอรลิงไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 40,000,000 บาทแลว) คิดเปนรอยละ 100  
ของทุนจดทะเบียนชําระแลว มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคาซ้ือหุนละ 13.661 บาท รวมมูลคา 
5,464,400 บาท (“รายการที่ 1”) 

ในการเขาทํารายการท่ี 1 ดังกลาว บริษัทจะเพิ่มทุนจํานวน 232,964,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุนละ 2.56 บาท หรือคิดเปนมูลคา 596,387,840.00 บาท ใหแก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ จํากัด (“BBTV”) เพื่อนําเงินเพิ่มทุนดังกลาวท้ังจํานวน ใหกูยืมแกสเตอรลิง หรือซื้อหุนเพิ่มทุนของ
สเตอรลิง (ภายหลังจากที่บริษัทเขาถือหุนในสเตอรลิงรอยละ 100 แลว) เพื่อใหสเตอรลิงนําเงินดังกลาวไป
ชําระคืนหน้ีบางสวนที่มีอยูกับ BBTV  และ/หรือ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จํากัด (“BBTVEQ”) โดย ณ 31 
ธันวาคม 2553 สเตอรลิงมีภาระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยคางจายกับ BBTV และ BBTVEQ รวมเทากับ 
998,437,808.24 บาท    

 ภายหลังการเขาทํารายการขางตน  สเตอรลิงจะมีฐานะเปนบริษัทยอยรอยละ 100 ของบริษัท และจะยังคง
เหลือภาระเงินกูยืมระยะส้ันกับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ จํานวนหน่ึง (หากคํานวณตัวเลขปรับปรุงดวย
ดอกเบี้ยคางจายเพ่ิมขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มทุน และชําระคืนหนี้
บางสวนแลว จะคงเหลือเงินกูยืมระยะส้ันเทากับ 397,590,242.21 บาท)  

คูสัญญา 

ผูซื้อ : บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
กลุมผูขาย : - บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จํากัด    75,000 หุน 
  - บริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด    75,000 หุน 
  - บริษัท รัตนรักษ จํากัด    75,000 หุน 
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  - บริษัท เคกรุป จํากัด    24,996 หุน 
  - BBTVEQ  150,001 หุน 

  
และนายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ จํานวน 1 หุน นายศรีทัสน ไชยกําเนิด จํานวน 1 หุน 
นางสาวเสาวลักษณ สุนนานนท 1 หุน  

 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  

กลุมผูขายอันประกอบดวย บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จํากัด  บริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด  บริษัท รัตนรักษ 
จํากัด  บริษัท เคกรุป จํากัด และ BBTVEQ เขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (“เกณฑเก่ียวโยง”) เนื่องจาก 
กลุมผูขายเปนบริษัทในกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท (ถือหุนรวมรอยละ 33.95 ผาน 
(i) กลุม BBTV และบริษัทที่เก่ียวของ (ii) บริษัท เคอาร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด และ (iii) บริษัท แกรนด 
ฟอรจูน จํากัด)  และนายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของบริษัท ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ             
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จํากัด  และ บริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด  และ BBTVEQ 

นอกจากนี้   BBTV และ/หรือ BBTVEQ ซึ่งเปนเจาหนี้ของสเตอรลิง และ BBTV ซึ่งจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท เขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยง ตามเกณฑเก่ียวโยง เนื่องจาก BBTV และ BBTVEQ เปนบริษัท
ในกลุม BBTV ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท และนายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ BBTV และ BBTVEQ  

ดังน้ัน บริษัทในกลุมรัตนรักษ เปนผูมีสวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติการเขาทํารายการ  

นอกจากน้ี นายเจริญ จิรวิศัลย ซึ่งถือเปนผู มีสวนไดเสีย ไมไดออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 

2.2. รายการไดมาซ่ึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด  (“ตนสน”) จํานวน 1,000,000 หุน คิด
เปนรอยละ 90.91 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาซ้ือหุนละ 10 
บาท รวมมูลคา 10,000,000 บาท (“รายการที่ 2”) 

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2553 ตนสนมีภาระเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายเทากับ 162,710,912.92 
บาท ภายหลังการเขาทํารายการท่ี 2 ดังกลาว ตนสนจะมีสถานะเปนบริษัทยอยรอยละ 90.9 ของบริษัท 
และจะยังคงมีภาระเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายกับ BBTVEQ จํานวนหน่ึง (หากคํานวณตัวเลข
ปรับปรุงดวยดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มทุนและชําระ
คืนหนี้บางสวน จะคงเหลือเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายเทากับ 159,005,684.52 บาท)   

คูสัญญา 

ผูซื้อ   : บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
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ผูขาย : บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด   

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  

ตนสน เขาขายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยง ตามเกณฑเก่ียวโยง เนื่องจาก BBTVEQ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
ตนสน (ปจจุบันถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว) และเปนเจาหนี้รายใหญเพียงรายเดียว
ของตนสน เปนบริษัทในกลุม BBTV และกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท (ตามรายละเอียดใน
ขอ 2.1) นอกจากน้ี นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในตนสนและ 
BBTVEQ 

ดังนั้น กลุมรัตนรักษ เปนผูมีสวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการ
เขาทํารายการ  

นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย ซึ่งถือเปนผู มีสวนไดเสีย ไมไดออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 

2.3. รายการไดมาซ่ึงที่ดินโครงการ แกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9  (“รายการที่ 3”) 

ผูซื้อ  : บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ผูขาย : บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  

แกรนด ฟอรจูน เขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยง เนื่องจากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญ
กฤษ”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท รอยละ 58.82 ถือหุนในแกรนด ฟอรจูน รอยละ 40 และกลุมรัตนรักษ
ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญในบริษัท ถือหุนในแกรนด ฟอรจูน (ผานบริษัท ทุนมหาโชค จํากัด และ บริษัท ทุนมหา
ลาภ จํากัด) รอยละ 60 นอกจากนี้ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศัลย และ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 
กรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในแกรนด ฟอรจูน 

ดังนั้น เจริญกฤษ และบุคคลที่เก่ียวของ และกลุมรัตนรักษ เปนผูมีสวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการ  

นอกจากนี้ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศัลย และ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ่งเปน
กรรมการในแกรนด ฟอรจูน รวมท้ังนายประพันธพงศ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร และ นางสาวรมณี 
บุญดีเจริญ ซึ่งเปนกรรมการในเจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุนอยูในแกรนด ฟอรจูน) ไมไดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสีย 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1. รายการที่ 1 : 

การเขาซ้ือหุนสเตอรลิง จัดเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
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บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (“เกณฑไดมา
จําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 11.89 คํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่ง
คํานวณโดยนับรวมรายการเงินกูและดอกเบ้ียคางจายของสเตอรลิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน  
998,437,808.24  บาท   

ในกรณีที่คํานวณรวมกับประมาณการคากอสรางและพัฒนาโครงการในอนาคตบนท่ีดินของสเตอรลิง 
(โครงการแกรนด พระราม 9 สวน 3) มูลคารวม 1,105,000,000.00 บาท จะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 
24.98 คํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน  โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2554   

 นอกจากนี้  รายการซื้อหุนสเตอรลิง ยังจัดเปนรายการที่เก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง 
โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 22.89 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และนับรวมเงินกูระยะส้ันและ
ดอกเบี้ยคางจายของสเตอรลิงที่มีอยูกับ BBTV และ BBTVEQ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 
998,437,808.24 บาท  

 ทั้งนี้ รายการเพ่ิมทุนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 232,964,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท และเสนอขายใหแก BBTV ในราคาเสนอขายหุนละ 2.56  บาท รวมมูลคา 596,387,840.00 
บาท เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุน ใหกูแกสเตอรลิง หรือเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนของสเตอรลิง (ภายหลังจากที่
บริษัทเขาถือหุนในสเตอรลิงรอยละ 100 แลว) และสเตอรลิงจะชําระคืนหนี้บางสวนที่มีอยูกับ BBTV  และ/
หรือ BBTVEQ ทําใหสเตอรลิงคงเหลือภาระเงินกูยืมระยะส้ันกับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ ประมาณ 
397,590,242.21 บาทนั้น (ภาระเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจาย ณ 31 ธันวาคม 2553 ปรับปรุงดวย
ดอกเบี้ยคางจายเพ่ิมขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มทุน และชําระคืนหนี้
บางสวนแลว)  อาจพิจารณาไดวาบริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก BBTV และ/หรือ BBTVEQ ซึ่ง
จัดเปนรายการที่เก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 9.07 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

3.2. รายการที่ 2 : 

การเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของตนสน จัดเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  มีขนาดรายการเทากับรอยละ 
2.05 คํานวณตามเกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2554 และนับรวมเงินกูระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายของตนสนท่ีมีอยูกับ BBTVEQ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 จํานวน 162,710,912.92 บาท   

นอกจากนี้ รายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง โดยมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 3.94 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และนับรวมเงินกูระยะส้ันและดอกเบี้ยคาง
จายของตนสนท่ีมีอยูกับ BBTVEQ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 162,710,912.92 บาท 
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อนึ่ง ภายหลังการเขาทํารายการที่ 2 ตนสนจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และจะยังคงมีภาระเงิน
กูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายของตนสนกับ BBTVEQ ประมาณ 159,005,684.52 บาท (ภาระเงินกูยืม
ระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจาย ณ 31 ธันวาคม 2553 ปรับปรุงดวยดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้นสําหรับงวด 6 
เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มทุน และชําระคืนหนี้บางสวนแลว) ซึ่งอาจพิจารณาเปนการรับ
ความชวยเหลือทางเงินจาก BBTVEQ จัดเปนรายการท่ีเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 3.63 
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

3.3. รายการที่ 3 : 

การเขาซ้ือที่ดินโครงการ แกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จัดเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย มี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 0.25 คํานวณตามเกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ โดยคํานวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  

นอกจากนี้ รายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง โดยมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 0.48 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554   

ทั้งนี้ หากรวมคํานวณท้ัง 3 รายการ  จัดเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย มีขนาดรายการเทากับรอยละ 27.28 
ซึ่งคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2554 และเปนรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการ
เทากับรอยละ 27.30 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

หากพิจารณานับรวมขนาดรายการท้ังสามท่ีบริษัทเขาทํารายการในคร้ังนี้กับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย
ภายในระยะเวลา  6 เดือนกอนการเขาทํารายการท้ัง 3 ขางตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
3/2554 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2554 ไดอนุมัติงบการพัฒนาโครงการเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9  
สวนเพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 8.76 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งขนาดรายการไมเขาขายเปนรายการ ไดมาตามเกณฑไดมา
จําหนายไป และบริษัทเปดเผยการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ แลวเม่ือวันที่  1 เมษายน 2554 นั้น 
จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 36.04  

และหากพิจารณาการไดมาซ่ึงสินทรัพยภายในระยะเวลา 12 เดือนกอนการเขาทํารายการท้ัง 3 ขางตน 
บริษัทเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย (ที่ดินโครงการ แกรนด พระราม 9 สวน 2 และท่ีดินโครงการแกรนด 
คาแนล ดอนเมือง เฟส 7) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 84.39 ซึ่งบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทํารายการ
ดังกลาวจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2554  

เม่ือนับรวมขนาดรายการภายใน 12 เดือน กับขนาดรายการทั้ง 3 ที่บริษัทพิจารณาเขาทําในคร้ังนี้ จะมี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 120.43  จัดเปนรายการไดมาประเภทท่ี 4 อยางไรก็ดี เนื่องจากการเขาทํา
รายการทั้งหมดเปนการซ้ือสินทรัพยตามสิทธิ (Call Option) ที่ระบุอยูในสัญญาเดิมที่บริษัทไดทําไวกับกลุม
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ผูถือหุนใหญ ตามมาตรการการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งบริษัทไดเปดเผยเง่ือนไขการใชสิทธิ
ตาม Call Option ในอนาคตตอผูถือหุนและตลาดหลักทรัพยฯ แลวเม่ือคร้ังที่บริษัทจะเขาทํารายการไดมา
ประเภทท่ี 4 ในปลายป 2552  และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2552 เม่ือ
วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ใหเขาทํารายการดังกลาว อีกทั้งบริษัทไดดําเนินการย่ืนคําขอรับหลักทรัพยใหมตอ
ตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ดังนั้น บริษัทจึงไมมีหนาที่ตองย่ืนคําขอรับหลักทรัพย
ใหมตอตลาดหลักทรัพยฯ อีก 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมาและจําหนายไป 

4.1. รายการที่ 1 

(ก) ชื่อกิจการ : บริษัท สเตอรลิง อีควิต้ี จํากัด 

(ข) ที่ต้ัง : 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชั้น 21 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

(ค) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

(ง) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทุนจดทะเบียนจํานวน 25,000,000  
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 250,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท (ชําระเต็มมูลคาหุน) และสเตอรลิงจะเพิ่มทุน 
15,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแก BBTVEQ ทั้ง
จํานวน  โดยจะดําเนินการเพิ่มทุนใหแลวเสร็จกอนการซื้อขายหุน
คร้ังนี้   

   ภายหลังการเพิ่มทุน  สเตอร ลิงจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
40,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

(จ) สัดสวนหุนที่ถือกอนการไดมา : ไมมี   

(ฉ) จํานวนหุนที่จะไดมา : 400,000 หุน 

(ช) สัดสวนหุนที่ถือหลังการไดมา : รอยละ 100 

(ซ) รายชื่อผูถือหุน :  

 ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และท่ีคาดวาจะเปนหลังการเพิ่มทุน 

กอนเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 
ชื่อ 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท รัตนรักษ จํากัด     75,000  30.00  75,000  18.75 
2. บริษัท ซีเคเอส โฮลด้ิง จํากัด    75,000  30.00 75,000  18.75 
3. บริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด 75,000  30.00 75,000  18.75 
4. บริษัท เค กรุป จํากัด   24,996  10.00 24,996  6.25 
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กอนเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 
ชื่อ 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
5. นายวีระพันธ ทีปสุวรรณ 1 <0.01  1 <0.01  
6. นายเจริญ จิรวิศัลย 1 <0.01  - -  
7. นายศรีทัศน ไชยกําเนิด 1 <0.01  1 <0.01  
8. นางสาวเสาวลักษณ สุนนานนท 1 <0.01 1 <0.01 
9. BBTVEQ - - 150,001 37.50 
 รวม  250,000  100.00  400,000 100.00  

หมายเหตุ  BBTVEQ จะซ้ือหุนจากนายเจริญ จิรวิศัลย และจองซ้ือหุนเพิ่มทุนทั้งจํานวน 

(ฌ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ประกอบดวย 

1. นาย เจริญ จิรวิศัลย 
2. นาย ศรีทัศน ไชยกําเนิด 

3. นาง เสาวลักษณ สุนนานนท 
4. นาย ทวีผล คงเสรี 

(ญ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : ไมมี 

(ฎ) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ : มูลคาทางบัญชีตอหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ติดลบเทากับ           
420.03 บาท  

   มูลคาทางบัญชีปรับปรุงตามมูลคาปจจุบันตอหุน เทากับ 13.661 
บาท (หลังการเพิ่มทุน และการปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของท่ีดิน
รอการพัฒนา และท่ีดินและอาคาร ดวยราคาประเมินเฉล่ียของ   
ผูประเมินอิสระ 2 ราย ซึ่งเทากับ 891.10 ลานบาทและ 52.71 
ลานบาท) 

(หนวย:บาท)   2551   2552   2553  
รายไดรวม 70,774,788 102,560,345 88,987,097 
ตนทุนขายและบริการ 58,170,550 76,561,711 69,494,360 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,955,841 8,468,279 6,417,090 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 7,648,397 17,530,355 17,530,355 
กําไรสุทธิ (45,625,978) (40,677,467) (30,776,065) 
สินทรัพยหมุนเวียน 49,578,990 92,874,364 41,262,270 
ที่ดินรอการพัฒนา 812,255,425 812,255,425 812,255,425 
เงินลงทุนระยะยาว 19,313,493 15,750,000 17,850,000 
ที่ดินและอาคาร-สุทธิ 19,313,493 27,668,174 25,544,097 
สินทรัพยรวม 887,772,208 948,662,263 897,026,092 
หนี้สินหมุนเวียน 930,947,524 1,023,275,046 1,002,033,718 
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(หนวย:บาท)   2551   2552   2553  
หนี้สินรวม 930,947,524 1,023,275,046 1,002,033,718 
สวนของผูถือหุน (43,175,316) (74,612,783) (105,007,626) 
จํานวนหุน (หุน) 250,000 250,000 250,000 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) (172.70) (298.45) (420.03) 

 

4.2. รายการที่ 2 

(ก) ชื่อกิจการ : บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด  

(ข) ที่ต้ัง : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 21 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

(ค) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : การจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ง) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000  
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท (ชําระเต็มมูลคาหุน) และตนสนจะเพ่ิมทุน
10,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท   

   ภายหลังการ เพิ่ มทุน  ตนสนจะมีทุนจดทะ เบียน จํานวน 
11,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,100,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

(จ) สัดสวนหุนที่ถือกอนการไดมา : ไมมี   

(ฉ) จํานวนหุนที่จะไดมา : 1,000,001 หุน 

(ช) สัดสวนหุนที่ถือหลังการไดมา : รอยละ 90.91 

(ซ) รายชื่อผูถือหุน :  

 ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และท่ีคาดวาจะเปนหลังการเพิ่มทุน 

กอนเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 
ชื่อ 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จํากัด    99,993  99.99     99,993  9.09  
2. นายทวีผล คงเสรี 1 <0.01 1 <0.01 
3. นายเจริญ จิรวิศัลย 1 <0.01 - - 
4. นายพันธุชัย  สัตยาภรณ 1 <0.01 1 <0.01 
5. นายไพบูลย วงศจงใจหาญ 1 <0.01 1 <0.01 
6. นายวันชัย บํารุงหนูไหม 1 <0.01 1 <0.01 
7. นางสาวจุฑารัตน อินตาหวง 1 <0.01 1 <0.01 
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8. นางสาวเพ็ญมณี ปยะเวช 1 <0.01 1 <0.01 
9. บมจ. แกรนด คาแนล แลนด  -  1,000,001 90.91 
 รวม  100,000  100.00  1,100,000 100.00 

 

(ฌ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ประกอบดวย 

1. นาย เจริญ จิรวิศัลย 
2. นาย ทวีผล คงเสรี 
3. นาย พันธุชัย สัตยาภรณ 

(ญ) เงินลงทุนในบริษัทยอย : ไมมี 

(ฎ) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ : มูลคาทางบัญชีตอหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ติดลบเทากับ 
512.61 บาท  

   มูลคาทางบัญชีปรับปรุงตามมูลคาปจจุบันตอหุน  เทา กับ 
1,513.65 บาท (ปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของท่ีดินรอการพัฒนา
ดวยราคาประเมินเฉล่ียของผูประเมินอิสระ 2 ราย เทากับ 314.20
ลานบาท) 

 

(หนวย:บาท)   2551   2552   2553  
รายไดรวม 811 292 236 
ตนทุนขายและบริการ - - - 
คาใชจายในการขายและบริหาร 308,998 230,295 223,222 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (308,187) (230,003) (222,986) 
กําไรสุทธิ (8,678,014) (6,912,205) (6,161,727) 
สินทรัพยหมุนเวียน 89,234 109,020 86,034 
ที่ดินรอการพัฒนา 111,574,159 111,574,159 111,574,159 
สินทรัพยรวม 111,663,393 111,683,179 111,574,159 
หนี้สินหมุนเวียน 149,397,931 156,559,925 162,921,652 
หนี้สินรวม 149,397,931 156,559,925 162,921,652 
สวนของผูถือหุน (37,734,538) (44,876,746) (51,261,459) 
จํานวนหุน (หุน) 100,000 100,000 100,000 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) (377.34) (448.76) (512.61) 

 

4.3. รายการที่ 3 : 

ที่ดินโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 
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(ก) ลักษณะสินทรัพย : ที่ดินเปลาจํานวน 9 แปลง เนื้อที่รวม 3-0-8 ไร (1,208 ตารางวา)   

(ข) ที่ต้ัง : ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(ค) เอกสารสิทธิ : โฉนดที่ดินเลขที่ 13484-13485, 13487-13493 

(ง) ราคาประเมิน : 1. บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2554 มูลคา 11.09 ลานบาท (เนื้อที่หลังหักที่ดินสวนที่ตกเปนทาง
ภารจํายอมและทางสาธารณประโยชน  572.5 ตารางวา คงเหลือ
เนื้อที่สวนที่ประเมิน 311.5 ตารางวา ราคาตารางวาละ 15,000-
20,000 บาท) 

   2. บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 
2554 มูลคา 10.62 ลานบาท (เนื้อที่หลังหักที่ดินสวนที่ตกเปนทาง
ภารจํายอมและทางสาธารณประโยชน 584.5 ตารางวา คงเหลือ 
เนื้อที่สวนที่ประเมิน 623.5 ตารางวา ราคาตารางวาละ 16,000-
18,000 บาท)  

(จ) ภาระผูกพัน : ไมมี 

(ฉ) ผูถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด  

(ช) กฎหมายที่มีผลตอทรัพยสิน : สินทรัพยต้ังอยูในเขตพื้นที่สีเหลือง เปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หน า แน น น อ ย  ต้ั ง อ ยู ใ น เ ข ตก า รปกค รอ งท อ ง ถ่ิ น ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 

ที่ดินโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 9  

(ก) ลักษณะสินทรัพย : ที่ดินเปลาจํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1-0-61.6 ไร (461.6 ตาราง
วา)   

(ข) ที่ต้ัง : ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(ค) เอกสารสิทธิ : โฉนดที่ดินเลขที่ 13600 - 13601 

(ง) ราคาประเมิน : 1. บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2554 มูลคา 11.77 ลานบาท (เนื้อที่หลังหักที่ดินบางสวนที่ถูก
แนวสายไฟและทอน้ํามันแรงดันสูงพาดผาน 115.5 ตารางวา 
คงเหลือเนื้อที่สวนที่ประเมิน 346.1 ตารางวา ราคาตารางวาละ 
34,000 บาท) 

   2. บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 
2554 มูลคา 8.31 ลานบาท (เนื้อที่หลังหักที่ดินบางสวนที่ถูกแนว
สายไฟและทอน้ํามันแรงดันสูงพาดผาน 115.5 ตารางวา คงเหลือ
เนื้อที่สวนที่ประเมิน 346.1 ตารางวา ราคาตารางวาละ 24,000 
บาท)  



-11- 

(จ) ภาระผูกพัน : ไมมี 

(ฉ) ผูถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด  

(ช) กฎหมายที่มีผลตอทรัพยสิน : สินทรัพยต้ังอยูในเขตพื้นที่สีเหลือง เปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หน า แน น น อ ย  ต้ั ง อ ยู ใ น เ ข ตก า รปกค รอ งท อ ง ถ่ิ น ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

5.1. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

การเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทคร้ังนี้ มูลคาส่ิงตอบแทนที่บริษัทตองชําระเทากับ 
36,358,310.00 บาท โดยบริษัทจะชําระเปนเงินสดทั้งจํานวน แยกตามทรัพยสินที่ซื้อมาดังนี้  

ชื่อ จํานวนเงิน 
(บาท) 

ตอบแทนการเขาทํา
รายการ 

1. บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จํากัด             1,024,575.00  รายการที่ 1 
2. บริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด             1,024,575.00  รายการที่ 1 
3. บริษัท รัตนรักษ จํากัด             1,024,575.00  รายการที่ 1 
4. บริษัท เคกรุป จํากัด                 341,470.36  รายการที่ 1 
5. BBTVEQ           2,049,163.66  รายการที่ 1 
6. อื่นๆ /1 40.98 รายการที่ 1 
7. บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด 10,000,010.00 /2 รายการที่ 2 
8. บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด       20,893,900.00  รายการที่ 3 

รวม 36,358,310.00  
หมายเหตุ /1 ผูถือหุนรายยอยอื่นที่ถือหุนในสเตอรลิง จํานวน 3 หุน 
  /2 รวมมูลคาหุนเดิม 1 หุนที่บริษัทซื้อจากผูถือหุนเดิมของตนสน 

นอกจากน้ี บริษัทจะเพิ่มทุนจํานวน  232,964,000 หุน ราคาเสนอขายหุนละ 2.56 บาท หรือคิดเปนมูลคารวม 
596,387,840.00 บาท เสนอขายใหแก BBTV และนําเงินเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวนใหกูยืมแกสเตอรลิง หรือ
ซื้อหุนเพิ่มทุนของสเตอรลิง (ภายหลังจากที่บริษัทเขาถือหุนในสเตอรลิงเรียบรอยแลว) เพื่อสเตอรลิงนําเงิน
ดังกลาวทั้งจํานวนไปชําระคืนหนี้บางสวนที่มีอยูกับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ ทําใหสเตอรลิงคงเหลือภาระ
เงินกูยืมระยะส้ันกับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ จํานวนหน่ึง (หากคํานวณตัวเลขปรับปรุงดวยดอกเบี้ยคาง
จายเพิ่มขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มทุน และชําระคืนหนี้บางสวนแลว จะ
คงเหลือเงินกูยืมระยะส้ันเทากับ 397,590,242.21 บาท)  

โครงสรางการถือหุนของบริษัทหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 

ผูถือหุน   กอนเพ่ิมทุน (1)  หลังเพ่ิมทุน (2)  

  จํานวนหุน   %  จํานวนหุน   % 

 1. กลุมบจ. เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส       



-12- 

ผูถือหุน   กอนเพ่ิมทุน (1)  หลังเพ่ิมทุน (2)  

  จํานวนหุน   %  จํานวนหุน   % 

     - บจ. เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส  1,771,143,088  43.10  2,354,874,780  45.61  
     - บจ. เบ็ล พารค เรสซิเดนซ    268,208,888  6.53  275,457,776  5.33  
     - นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ  99,782,896  2.43  102,479,731  1.98  
     - น.ส. รมณี บุญดีเจริญ  99,782,896  2.43  102,479,731  1.98  

  รวม   2,238,917,768  54.48  2,835,292,018  54.91  
 2. กลุมบจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ       
     - บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ   762,741,928  18.56  1,016,320,574   19.68  
     - บจ. บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท    118,106,400  2.87   121,298,464   2.35  
     - บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น   15,885,792  0.39   7,955,137   0.15  
     - บจ. ทุนมหาลาภ   235,156,792  5.72   241,512,380   4.68  
     - บจ. จี แอล แอสเซทส   96,464,000  2.35   99,071,135   1.92  

 รวม  1,228,354,912  29.89  1,486,157,690  28.78  
 3. บจ. เคอารแอนดแอสโซซิเอทส   315,039,244  7.67   323,553,818  6.27 
 4. บจ. แกรนด ฟอรจูน (3) -  -    162,066,939  3.14 
 5.  อื่นๆ   327,137,156  7.96 356,418,699  6.90  

 รวม  4,109,449,080 100.00  5,163,487,272  100.00  
หมายเหตุ : (1) ขอมูล ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนลาสุด วันที่ 30 มีนาคม 2554  

(2) ขอมูลปรับปรุงการจายหุนปนผล และการออกหุนเพื่อชําระคาซ้ือสินทรัพยตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 และการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแก BBTV ตามมติคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2554 นี้ 

(3) บจ.แกรนด ฟอรจูน ถือหุนโดย กลุมบจ. เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส  จํานวนรอยละ 40.00 และ กลุมรัตนรักษ 
จํานวนรอยละ 60.00 

 

5.2. เกณฑที่ใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน  

มูลคารวมส่ิงตอบแทนของสินทรัพยที่ไดมาในครั้งนี้ กําหนดโดยแบงตามสินทรัพย ดังนี้ 

5.2.1. รายการที่ 1 

ราคาซ้ือขายหุนสเตอรลิงอางอิงจากมูลคาทางบัญชีของสเตอรลิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
ปรับปรุงดวยการชําระคืนเงินตนบางสวนและดอกเบ้ียคางจายเพิ่มขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 
มิถุนายน 2554 และราคาประเมินของที่ดินรอการพัฒนาและท่ีดินพรอมอาคาร โดยผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2 รายเฉล่ีย ไดแก บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 2 
มีนาคม 2554 และบริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 (สําหรับ 
ที่ดินรอการพัฒนา) และบริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 และบริษัท 
แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2554  (สําหรับที่ดินพรอมอาคาร) 
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สําหรับการเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อนําเงินที่ไดรับทั้งจํานวนใหกูแก
สเตอรลิง หรือซ้ือหุนเพิ่มทุนของสเตอรลิงนั้น  ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 2.56 
บาทตอหุน ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดหุนสามัญของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน
อางอิงราคาตลาดเฉล่ีย ระหวาง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2554 

5.2.2 รายการที่ 2 

ราคาซ้ือขายหุนตนสนเทากับมูลคาตราไว หุนละ 10 บาท ซึ่งตํ่ากวามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ปรับปรุงดวยราคาประเมินของที่ดินรอการพัฒนา โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 2 รายเฉล่ีย ไดแก บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 
และบริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2554  

5.2.3 รายการที่ 3 

อางอิงจากราคาประเมินที่ดินรอการพัฒนา โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2 ราย
เฉล่ีย ไดแก บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน จํากัด ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 และบริษัท แอคคิวเรท 
แอดไวเซอร่ี จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2554   

6. มูลคาของสินทรัพยที่ไดมาและการชําระมูลคา 

มูลคาของสินทรัพยที่ไดมาในคร้ังนี้ทั้งหมดไมเกิน  36,358,310.00 บาท  โดยมีรายละเอียดสินทรัพยและการชําระ
มูลคา ดังนี้ 

6.1. หุนสามัญของสเตอรลิงจํานวน 400,000 หุน มูลคารวม 5,464,400.00 บาท โดยอางอิงมูลคาตามบัญชีของ
สเตอรลิงและปรับปรุงดวยการชําระคืนเงินตนบางสวนและดอกเบี้ยคางจายเพ่ิมขึ้นสําหรับงวด 6 เดือน 
ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 เทากับ 10,540,274.21 บาท และราคาท่ีดินเพิ่มขึ้น 106,012,408.00 บาท  โดย
บริษัทจะชําระคาตอบแทนสําหรับหุนสามัญของสเตอรลิง ดวยเงินสดจํานวน 5,464,400.00  บาท    

6.2. หุนสามัญเพิ่มทุนของตนสนจํานวน 1,000,000 หุน มูลคารวม 10,000,000.00 บาท  โดยอางอิงมูลคาที่ตรา
ไวของหุนสามัญเพิ่มทุนของตน ซึ่งเทากับ  100 บาท  โดยบริษัทจะชําระคาตอบแทนสําหรับหุนสามัญของ
ตนสน ดวยเงินสดจํานวน 10,000,000.00 บาท   (บริษัทจะซ้ือหุนเดิมของตนสน 1 หุนจากผูถือหุนเดิมกอน
การจองซ้ือหุนเพิ่มทุน 1,000,000 หุน) 

6.3. ที่ดินเปลาบริเวณโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 มูลคารวม 20,893,900.00 บาท  
โดยอางอิงจากราคาประเมินเฉล่ีย ซึ่งเทากับ 20,893,900.00 บาท  บริษัทจะชําระราคาท่ีดินเปลาบริเวณ
โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 เปนเงินสดจํานวน 20,893,900.00 บาท    

7. แหลงเงินทุนทีใ่ชและเงื่อนไขการชําระเงิน 
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บริษัทจะชําระคาตอบแทนการเขาทํารายการดวยเงินสด จํานวน 36,358,310.00 บาท จากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 

สําหรับการดําเนินการพัฒนาโครงการในอนาคต  จะมีแหลงเงินทุนหลักจากการกูยืมสถาบันการเงิน ซึ่งโดยท่ัวไป
บริษัทจะไดรับวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินไมเกินรอยละ 85 โดยประมาณของมูลคาเงินลงทุนของโครงการ สวน
ที่เหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งบริษัทคาดวาจะเพียงพอตอการพัฒนาโครงการ
ของบริษัทตอไปในอนาคต  

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัท  

การซ้ือหุนของสเตอรลิงและตนสน และการซ้ือที่ดินเปลา ทําใหบริษัทไดมาซึ่งที่ดินซ่ึงบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพ ไดแก อาคารสํานักงานใหเชาระยะยาว ทาวนเฮาส และอาคารชุดพักอาศัย 
เปนตน ซึ่งจะนํามาซึ่งผลตอบแทนของโครงการท่ีอยูในระดับที่ดี อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณ และเพิ่ม
มูลคาโครงการในปจจุบันของบริษัท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวารายการการไดมาซ่ึงหุนสามัญของสเตอรลิง และ ตนสน รวมถึงที่ดินเปลา
โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 เปนการเขาทํารายการท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอบริษัท ราคาซ้ือขายสินทรัพยดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมซ่ึงไมสูงไปกวาราคาประเมินผูประเมินอิสระ หรือ 
มูลคาทางบัญชีภายหลังปรับปรุงดวยราคาประเมินผูประเมินอิสระ ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน
ของโครงการท่ีอยูในระดับที่ดี และสูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการ
เหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตาม 9. 

-ไมมี- 

11. เงื่อนไขของการทํารายการ 

การดําเนินการในรายการท้ังหมดดังกลาวขางตน เปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย ตามประกาศไดมา/จําหนายไป 
และเปนรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติตอที่ประชุม          
ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวน
ของ ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใหแกผู ถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ นคร้ังที่ 1/2554 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการตอไป 

  


