
ที่ G/061/2554  
        

วนัท่ี 19 ธนัวาคม  2554 
 
เร่ือง สารสนเทศเร่ืองการจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยง 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 

ด้วยที่ประชมุกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  10/2554   
เมื่อวนัท่ี 19  ธนัวาคม  2554  ได้มีมติอนมุตัใิห้จ าหนา่ยที่ดิน  ให้แก่ บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั ซึง่ถือเป็น
รายการเก่ียวโยง ประเภทรายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ  โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศแนบ 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
               (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

                          รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 10/2554 เมื่อ
วนัที่ 19 ธันวาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทจ าหน่ายที่ดินให้แก่ บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากดั โดยมีรายละเอียด
สาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2554 ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2554 และได้แจ้ง
สารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้  : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  (“แกรนด์ ฟอร์จนู”) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

แกรนด์ ฟอร์จนู เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เก่ียวโยง”) เนื่องจาก บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 58.35 ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู ร้อยละ 40 และกลุม่
รัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 33.95  ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู  (ผา่นบริษัท ทนุมหา
โชค จ ากดั และ บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั ) ร้อยละ 60   โดยมีนายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ 
และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ  กรรมการของบริษัท  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู   

นอกจากนี ้  นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ กรรมการของบริษัท 
ซึง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู  รวมทัง้ นายประพนัธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  นายมงคล เปาอินทร์ และ
นางสาวรมณี บญุดีเจริญ   ซึง่เป็นกรรมการในบริษัท  เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  (โดยบริษัท 
เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  ถือหุ้นอยูใ่นแกรนด์ ฟอร์จนู)  ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี จึงได้ออกจากห้อง
ประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตักิารเข้าท ารายการใน
ครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

รายการจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่ว ไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 



2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับ  ร้อยละ  0.15  ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย  ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่  30 
กนัยายน  2554  

อย่างไรก็ตาม รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยง   ประเภทรายการเก่ียวกับทรัพย์สิน  ของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.30  ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 
ถือเป็นรายการระดบัท่ีมีสาระส าคญั  ดงันัน้ บริษัทจึงต้องด าเนินการขออนมุตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

ที่ดินเปลา่ จ านวน 2 แปลง ได้แก่ ที่ดินน.ส. 3 ก. เลขที่  4270  และเลขที่  4271  ต าบลปากช่อง อ าเภอ
ปากช่อง  จงัหวดันครราชสมีา   เนือ้ที่รวม 5  ไร่ 41 ตารางวา  

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปและเกณฑ์ในการก าหนดราคา 

มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปก าหนดขึน้ตามผลการเจรจาระหวา่งบริษัทกบัผู้ซือ้ โดยอ้างอิงจากราคา
ตลาดของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกนั ซึง่บริษัทได้ด าเนินการมอบหมายให้บริษัทประเมินอิสระจ านวน 2 
ราย เป็นผู้ส ารวจก่อนการขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดราคาประเมินและราคา
ซือ้ขายของที่ดินดงันี ้

ราคาซือ้ขาย  : 16,328,000  บาท (ราคาตารางวาละ 8,000 บาท)  

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท ยไูนเต็ด แวลเูออร์ส แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั  

ราคาประเมิน  : 9,184,500  บาท (ราคาตารางวาละ 4,500 บาท) 

วนัท่ีประเมิน  : 13 ธนัวาคม 2554 

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท อลัทิมา แอพไพรซลั จ ากดั 

ราคาประเมิน  : 9,184,500  บาท (ราคาตารางวาละ 4,500 บาท) 

วนัท่ีประเมิน  : 8 ธนัวาคม 2554 

6. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

การค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยใช้งบการเงินรวม    
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554   แสดงได้ดงันี ้       



(มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน X 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท  =  (16,328,000X100)/10,679,414,442
 ขนาดรายการจ าหนา่ยไปของสนิทรัพย์          = ร้อยละ 0.15 

การค านวณขนาดของรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการเก่ียวกบัทรัพย์สิน  โดยใช้งบการเงินรวม ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2554   แสดงได้ดงันี ้

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ / สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ      =   (16,328,000X100)/5,387,907,112  

 ขนาดรายการเก่ียวโยง                =   ร้อยละ 0.30 ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาโครงการประเภทอาคารชุดพกั
อาศยั อาคารส านกังาน ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้น า โรงแรม ในลกัษณะซิตีค้อม
เพลก็ซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนท าเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลกั  ซึ่งสินทรัพย์ที่
จ าหน่ายไปเป็นที่ดินที่ไม่สามารถพฒันาเป็นโครงการตามนโยบายของบริษัทได้  การถือครองไว้ย่อมไม่
เป็นประโยชน์ นอกจากนี ้การจ าหนา่ยไปจะได้รับผลตอบแทนจากการขายด้วย 

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท   

9. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบั
ร้อยละ  0.30 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ถือเป็นรายการระดบัท่ีมีสาระส าคญั โดยบริษัทต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นี ้ เป็นรายการท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นท่ีดินที่ไมส่ามารถพฒันาได้ตามนโยบายของ
บริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เนือ่งจากรายการดงักลา่วจะท าให้บริษัทมี
ก าไรจากการขายทีด่ิน รวมทัง้ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึน้และน ามาใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในการด าเนินการของบริษัท 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 


