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ที่ G/012/2561  
 

                                                                                    วนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 
 

เร่ือง                  สารสนเทศการเข้าท าสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)  

เรียน                 กรรมการและผู้จดัการ  
                        ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

                           ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 
2561 ได้มีมติอนุมตัิรายการเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ กับบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากดั เป็นการต่อ
อายสุญัญาให้บริการบริหารโครงการ ในโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง และโครงการ แกรนด์ คาแนล ประชาช่ืน ตัง้แต ่
1 กรกฎาคม 2561 – 30 กนัยายน 2561 รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

        (นายโยธิน บญุดีเจริญ)  
                                                              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ที่ 
4/2561 เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการเก่ียวโยงกบั บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั (“GF”) โดย
มีรายละเอียดสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

1 กรกฎาคม 2561 – 30 กนัยายน 2561 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ รับบริการ : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  (“GF”) 

ผู้ให้บริการ : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“G LAND”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

GF เข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงตามนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์

เก่ียวโยง”) เนือ่งจากกลุม่บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 50.43 ถือ

หุ้นใน GF ร้อยละ 40 และกลุม่รัตนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 31.08 ถือหุ้นใน GF (ผ่านบริษัท ทนุ

มหาโชค จ ากัด และ บริษัท ทุนมหาลาภ จ ากดั) ร้อยละ 60 โดยมี นายโยธิน บญุดีเจริญ, นายเจริญ จิรวิศลัย์, 

นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ และนายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการของบริษัท ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใน GF   

นอกจากนี ้นายโยธิน บุญดีเจริญ, นายเจริญ จิรวิศลัย์, นางสาวนพพร ติรวฒันกุล และนายเจตรศิริ บญุดีเจริญ 

กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการใน GF ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

G LAND ให้บริการบริหารจดัการโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง และโครงการ แกรนด์ คาแนล ประชาช่ืน ซึ่ง

เป็นโครงการท่ี GF เป็นเจ้าของโครงการ รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยง ประเภทรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั)  
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4. มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

มูลค่ารวมของสญัญาเป็นเงินทัง้สิน้ 5,067,000 บาท (ห้าล้านหกหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ช าระเมื่อสิน้สดุสญัญา รายการเก่ียวโยงดงักลา่วเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่ไม่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดย
ก าหนดราคาจากราคาที่ตกลงกนั เมื่อเปรียบเทียบขนาดรายการครัง้นีเ้ทา่กบัร้อยละ 0.045 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ
หากนบัรวมรายการประเภทเดียวกนั ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วเท่ากบัร้อยละ 0.135 ซึ่งขนาดรายการดงักลา่ว
มากกวา่ 0.03% แตน้่อยกวา่ 3.00% ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ด้วยเหตนุี ้บริษัท
ฯ จะต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าท ารายการ
ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นี ้เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นธุรกิจปกติ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท และการเข้า
บริหารโครงการ ซึ่งมีช่ือเดียวกนักบับริษัทให้อยู่ในสภาพที่น่าอยู่ ย่อมก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี และสามารถสร้าง
ช่ือเสยีงให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 


