
 
ที ่G/007/2556   

วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2556 (แก้ไขราคาซือ้ขาย

ที่ดิน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
สิง่ที่สง่มาด้วย  สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (ฉบบัแก้ไข) 
  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อ
วนัท่ี 20 มีนาคม 2556  ได้มีมติแก้ไขราคาซือ้ขายที่ดิน 1 แปลง  ซึ่งบริษัทจะด าเนินการให้บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ 
จ ากดั (ภายหลงัจากการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทแล้ว) เข้าซือ้ที่ดินจากบริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั ในมลูค่ารวมไม่
เกิน 183,275,210 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงตวัเลขต้นทนุจากทางผู้จะขาย ซึ่งทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไป
ตามหลกัการเดิม โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าท า
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                  เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 

สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”)  ครัง้ที่ 4 /2556 เม่ือวนัท่ี 
20 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการซือ้สินทรัพย์ 2 รายการ (“การเข้าท ารายการ”) โดยมีรายละเอียด
สาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งก าหนดประชุมในวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 และเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ท่ีจะระบุไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องส าเร็จลงซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ภายใน
เดือนมิถนุายน 2556 

2. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง และความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

บริษัทประสงค์จะได้มาซึง่ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการในอนาคตจ านวน 7 แปลง เนือ้ท่ีรวม 2,345.5 ตารางวา ประกอบด้วย
ท่ีดนิซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (“BBTVM”) จ านวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม 2,170 ตารางวา และท่ีดินซึง่
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั (“CKS”) จ านวน 1 แปลง เนือ้ท่ีรวม 175.5 ตารางวา  

ในการนี ้บริษัทจะเข้าท ารายการโดยการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ BBTVM จ านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100  ของทนุจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้ว  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 775.84 บาท รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 38,792,139 บาท  

ภายหลงัการซือ้หุ้นข้างต้น  BBTVM จะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท โดย BBTVM ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จ านวน 6 แปลง มลูคา่ตามบญัชี (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556) รวม 1,143,347,090 บาท และมีภาระหนีเ้งินกู้ ยืมและดอกเบีย้
ค้างจ่ายกับบริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ ากัด  (“BBTVAM”) และบริษัท ทุนรุ่งเรือง จ ากัด (“TR”) รวมไม่เกิน 
1,120,125,186 บาท และบริษัทจะด าเนินการให้ BBTVM ในฐานะบริษัทย่อย เข้าซือ้และรับโอนท่ีดิน 1 แปลงจาก CKS ใน
มลูคา่รวมไม่เกิน 183,275,210 บาท  

2.1 รายการซือ้หุ้นสามญัเดมิทัง้หมดของ BBTVM 

คูส่ญัญา 

ผู้ซือ้ : GLAND   

กลุ่มผู้ขาย: 1. บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ ากดั  (“BBTV”) 15,000  หุ้น 
 2. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ ากดั (“BBTVAM”) 12,500  หุ้น 
 3. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากดั (“BBTVSV”) 12,500  หุ้น 

 4. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซท็ส์ จ ากดั (“SA”) 9,993  หุ้น 

 และนายชาติเชือ้ กรรณสูต นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ นายชลอ นาคอ่อน นายสหสมภพ ศรีสมวงศ์ 

นายเชิดศกัดิ์ ตนัสกุล นายบุญเต็ม ธเนศวงศ์ และนายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ อีกรายละ 1 หุ้น รวม

เป็น 7 หุ้น 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

กลุ่มผู้ขาย ประกอบด้วย BBTV, BBTVAM, BBTVSV, SA และบุคคลอีก 7 ราย รวมถึงเจ้าหนีข้อง BBTVM ได้แก่ BBTVAM 
และ TR  เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 



สิง่ที่สง่มาด้วย 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “เกณฑ์

เก่ียวโยง”) เน่ืองจากกลุ่มผู้ขายท่ีเป็นนิติบุคคลและเจ้าหนีข้อง BBTVM เป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (ถือหุ้นรวมร้อยละ 36.93 ผ่าน (i) BBTV  (ii) BBTVAM  (iii) BBTVSV (iv) บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั (v) บริษัท จี 
แอล แอสเซทส์ จ ากดั  (vi) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน และ (vii) บริษัท เคอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั) ส าหรับผู้ขายท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์  ดงันัน้ กลุ่มรัตนรักษ์จึง
เป็นผู้ มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตักิารเข้าท ารายการ  

นอกจากนี ้บริษัทกบักลุ่มผู้ขายท่ีเป็นนิตบิคุคลและเจ้าหนีข้อง BBTVM  ยงัมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายเจริญ จิรวิศลัย์ ดงันัน้
นายเจริญ  จิรวิศลัย์ จึงเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนมุัติการเข้าท า
รายการครัง้นี ้

2.2 รายการซือ้ท่ีดนิจ านวน 1 แปลง 

คูส่ญัญา 

ผู้ซือ้ : BBTVM (ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ภายหลงัการเข้าท ารายการตามข้อ 2.1)  

ผู้ขาย: CKS  

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

CKS เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามเกณฑ์เก่ียวโยง  เน่ืองจาก CKS เป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(ถือหุ้นรวมร้อยละ 36.93 ผ่าน (i) BBTV  (ii) BBTVAM  (iii) BBTVSV (iv) บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั (v) บริษัท จี แอล แอส
เซทส์ จ ากดั  (vi) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน และ (vii) บริษัท เคอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั) ดงันัน้ กลุ่มรัตนรักษ์จึงเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตักิารเข้าท ารายการ 

นอกจากนี ้บริษัท กบั CKS ยงัมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายเจริญ จิรวิศลัย์ ดงันัน้ นายเจริญ  จิรวิศลัย์ จึงเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย 
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ืออนมุตักิารเข้าท ารายการครัง้นี ้

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

การเข้าซือ้หุ้น BBTVM และท่ีดนิจ านวน 1 แปลง เป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 4  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ีทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (รวมเรียกวา่ “เกณฑ์ได้มาจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 305.40 ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ถือเป็นกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
(Backdoor Listing) เน่ืองจากการเข้าท ารายการเข้าหลกัเกณฑ์ทกุข้อตามข้อ 24 ของเกณฑ์ได้มาจ าหน่ายไป  ดงันี ้

(1) ธุรกิจท่ีได้มามีลกัษณะของธุรกิจท่ีคล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัท 

BBTVM เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยู่ใกล้เคียงโครงการแกรนด์ พระราม 9 ซึง่
เป็นโครงการภายใต้การพฒันาในปัจจุบนัของบริษัท  การซือ้หุ้น BBTVM ครัง้นีจ้ึงช่วยส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษัท อนึ่ง ในปี
บญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2555 BBTVM มีรายได้จากการขายโฆษณาจ านวน 286.72 ล้านบาท ซึง่เป็นรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้



สิง่ที่สง่มาด้วย 

ในช่วงเวลา 6 เดือนตัง้แต ่1 สิงหาคม 2555 ถงึ 31 มกราคม 2556 เทา่นัน้ และภายหลงัการเข้าท ารายการ BBTVM จะมีฐานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั  และไม่มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ
ขายโฆษณาอีกตอ่ไป 

(2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกั 

บริษัทยังคงด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งท่ีดิน ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
ใกล้เคียงกบัโครงการของบริษัทในปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบันโยบายในการด าเนินธุรกิจ และเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท
ในอนาคต 

(3) กลุ่มบริษัทภายหลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว กลุ่มบริษัทยังคงมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
เช่นเดมิ ยกเว้น เกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึง่บริษัทอยู่ระหวา่งการแก้ไขคณุสมบตัิ 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคมุบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคมุบริษัท 

ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ไม่มีการเปล่ียนแปลงในคณะกรรมการบริษัท ผู้ มีอ านาจในการควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคมุของบริษัทแตอ่ย่างใด รวมทัง้ไม่มีข้อตกลงใดๆ กบักลุ่มผู้ขายในการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุบริษัทในอนาคต 

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เก่ียวโยง  โดยมีขนาดรายการรวม
เท่ากบั ร้อยละ 21.57 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 (มลูค่าสิ่งตอบ
แทน ค านวณจากเงินสดที่บริษัทจ่ายช าระคา่หุ้น BBTVM และท่ีดนิ รวมกบัภาระเงินกู้และดอกเบีย้ค้างจ่ายตามงบการเงินของ 
BBTVM)   

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

 

ก) ช่ือกิจการ : บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

ข) ท่ีตัง้ : เลขท่ี 998/1 ซอยร่วมศริิมิตร  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ค) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ลงทนุในท่ีดนิ 

ง) โครงสร้างทนุ : ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท (ช าระเตม็มลูคา่หุ้น)  

จ) สดัส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : -ไม่มี- 

ฉ) จ านวนหุ้นท่ีจะได้มา : 50,000 หุ้น 

ช) สดัส่วนการถือหุ้นหลงัการได้มา : ร้อยละ 100 

ซ) รายช่ือผู้ ถือหุ้น  : รายช่ือ ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2555   
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งบก าไรขาดทนุ                 (หน่วย: ล้านบาท)  2553/1 2554/1 2555/1 ม.ค.-มิ.ย. 2556/2 
รายได้คา่โฆษณา -- -- 286.72 44.42 
ต้นทนุขาย -- -- 55.00 11.00 

ก าไรขัน้ต้น -- -- 231.72 33.42 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 0.05 0.04 4.42 0.80 
รายได้อ่ืน 0.00 0.00 6.78 -- 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (0.04) (0.03) 234.08 32.62 
ดอกเบีย้จา่ย -- -- 0.02   2.97 
ภาษีเงินได้ -- -- 53.79 6.55 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.04) (0.03) 180.27 23.10 

 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ ากดั 15,000 30.00 
2. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ ากดั 12,500 25.00 
3. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากดั 12,500 25.00 
4. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซท็ส์ จ ากดั 9,993 19.99 
5. อ่ืนๆ 7 <0.01 

รวม 50,000 100.00 
 

ฌ)  รายช่ือกรรมการ : ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย 

1. นายเจริญ จิรวศิลัย์ 

2. นายเชิดศกัดิ ์ตนัสกลุ 

3. นายศรัณย์ วรุิตมวงศ์ 

4. นางสาวสดุธิดา รัตนรักษ์ 

5. นายชะลอ นาคอ่อน 
ญ)  เงินลงทนุในบริษัทย่อย  : -ไม่มี- 

ฎ)  ข้อมลูทางการเงิน : มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 
3,493.01 บาทต่อหุ้น  และภายหลังการปรับปรุงด้วย (i) มลูค่า
ท่ีดินเพิ่มขึ น้ตามต้นทุนทางการ เงินในการ ถือครอง ท่ีดิน 
(Carrying cost)  (ii) ประมาณการผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกปี 
2556 และ (iii) การจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชุมกรรมการและ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนดจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2556 
คาดวา่มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นจะมีคา่เทา่กบั 640.67 บาทตอ่หุ้น 
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งบแสดงฐานะการเงิน         (หน่วย: ล้านบาท) 2553/1 2554/1 2555/1 ม.ค.-มิ.ย. 2556/2 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1.07 1.04 28.05 28.92 
ลกูหนีก้ารค้า  -- -- 10.44 10.44 
ที่ดิน -- -- 1,121.58 1,146.78 
สินทรัพย์รวม 1.07 1.04 1,160.07 1,186.15 

เจ้าหนีก้ารค้า 3.45 3.44 28.09 28.09 
เงินกู้ยืมบริษัทในเครือและดอกเบีย้ค้างจา่ย -- -- 951.44 1,120.13 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3.21 3.22 5.90 5.90 
หนีส้ินรวม 6.66 6.66 985.43 1,154.12 

ทนุจดทะเบียน 5.00 5.00 5.00 5.00 
ก าไร(ขาดทนุ) สะสม (10.59) (10.62) 169.65 23.59 
สว่นเพ่ิมราคาที่ดิน -- -- -- 3.43 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (5.59) (5.62) 174.65 32.02 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น  (บาท) (111.80) (112.40) 3,493.01 640.67 
/1 งบการเงินตรวจสอบโดยนายวฒิุไชย มณีรัตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 605 
/2  ตวัเลขประมาณการโดย BBTVM    

ทัง้นี ้ภายหลงัจากบริษัทเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ BBTVM และ BBTVM เข้าซือ้ท่ีดินจ านวน 1 แปลง จาก CKS จะท าให้ BBTVM 
ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท มีทรัพย์สินหลกั ได้แก่ ท่ีดินจ านวน  7 แปลง เนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ 3 งาน 45.5 ตารางวา (2,345.50 
ตารางวา) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ท่ีตัง้ ถนนพระราม 9 บริเวณแยกพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

เอกสารสิทธิ โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 1982, 2217, 2918, 5493, 40758 , 95353 และ 5504 
ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิก่อน
ท ารายการ 

BBTVM ถือกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1982, 2217, 2918, 5493, 40758 , 95353 และ 
CKS ถือกรรมสิทธ์ิในโฉนดเลขท่ี 5504 

ราคาประเมิน ราคาประเมินท่ีดนิโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทนุท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  2 ราย เฉล่ียเท่ากบั 485,000 บาทต่อ
ตารางวา  โดยรายงานการประเมินราคาสรุปได้ดงันี ้

1. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ฉบบัลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 โดยมี
วตัถุประสงค์ของรายงานส าหรับวตัถุประสงค์สาธารณะ ท่ีดินมีมูลค่ารวมประมาณ 1,173.0 
ล้านบาท หรือตารางวาละ 500,000 บาท ประเมินโดยใช้วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  

2. บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากัด ฉบับลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 โดยมี
วตัถุประสงค์ของรายงานส าหรับวตัถุประสงค์สาธารณะ ท่ีดินมีมูลค่ารวมประมาณ 1,100.7 
ล้านบาท หรือตารางวาละ 470,000 บาท ประเมินโดยใช้วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  

ราคาซือ้ขาย   

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน ราคาซือ้ขาย 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน /1 % ราคาซือ้ขายสงู/    
(ต ่า)กวา่ราคาประเมิน 

BBTVM 1,153.54   
CKS 183.28    
รวม 1,336.82   
เฉลี่ยตอ่ตารางวา (บาท) 569,949 485,000 18% 

/1 ราคาประเมินไม่นบัรวมคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายท่ีดนิ  
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ภาระผกูพนั -ไม่มี- 
กฎหมายท่ีมีผล 
กระทบตอ่ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสีน า้ตาล เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้
ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภค 

5. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูคา่สิ่งตอบแทน 

5.1. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

 รายการได้มาซึง่หุ้นของ BBTVM มีมลูค่ารวมสิ่งตอบแทนไม่เกิน  38,792,139 บาท โดยจะช าระเป็นเงินสด

ทัง้จ านวน  และบริษัทจะมีภาระหนีท่ี้มีดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากภาระเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่ายตามบญัชี

ของ BBTVM ณ 30 มิถนุายน 2556 รวมไม่เกิน 1,120,125,186 บาท 

 รายการได้มาซึง่ท่ีดิน 1 แปลงจาก CKS  มีมลูค่ารวมสิ่งตอบแทนไม่เกิน 183,275,210 บาท โดยจะช าระ

เป็นเงินสดทัง้จ านวน   

5.2. เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูคา่สิ่งตอบแทน  

 ราคาซือ้ขายหุ้น BBTVM จ านวน 38,792,139 บาท อ้างอิงจากมลูค่าทางบญัชีของ BBTVM ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2555 และปรับปรุงด้วย (i) เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2555 ซึง่ BBTVM มีก าหนดจ่ายภายในเดือน

มีนาคม 2556  (ii) ประมาณการก าไรสุทธิของ BBTVM ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2556 (iii) ปรับปรุงราคา

ท่ีดนิเพิ่มเตมิ (ต้นทนุในการถือครองที่ดนิเพิ่มขึน้) และ (iv) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการครัง้

นี ้ 

 ราคาซือ้ขายท่ีดินของ CKS จ านวน 183,275,210 บาท อ้างอิงจากต้นทนุการซือ้ท่ีดิน* และปรับปรุงด้วย

ต้นทุนทางการเงินในการถือครองท่ีดิน ระหว่างวนัท่ี CKS ซือ้ท่ีดินจากบุคคลภายนอก (เดือนธันวาคม ปี 

2538) จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดว่าบริษัทจะเข้าท ารายการ  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการท ารายการครัง้นี ้ 

* ประกอบด้วย ค่าทีดิ่น และค่าใช้จ่ายอืน่ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น 

6. มลูคา่ของสินทรัพย์ท่ีได้มาและการช าระมลูคา่ 

มลูคา่ของสินทรัพย์ท่ีได้มาในครัง้นี ้ได้แก ่หุ้นสามญัของ BBTVM จ านวน 50,000 หุ้น  (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มลูค่า

รวม 38,792,139 บาท บริษัทจะช าระด้วยเงินสดทัง้จ านวน  นอกจากนี ้บริษัทจะได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 6 แปลง (ท่ีดิน
มีมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 1,143,347,090 บาท)  และมีภาระหนีเ้พิ่มขึน้ 1,120,125,186 บาท 

ภายหลังการซือ้หุ้น BBTVM บริษัทจะด าเนินการให้ BBTVM ซือ้และรับโอนท่ีดินเพิ่มเติมอีก 1 แปลงจาก CKS มูลค่า 
183,275,210 บาท โดยจะช าระด้วยเงินสดทัง้จ านวน  

7. แหล่งเงินทนุท่ีใช้และเง่ือนไขการช าระเงิน 

บริษัทจะช าระคา่ตอบแทนการเข้าท ารายการด้วยเงินสด รวมจ านวน 222,067,349 บาท จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน    

ส าหรับการด าเนินการพัฒนาโครงการในอนาคต จะมีแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ ยืมสถาบนัการเงิน ซึ่งโดยทัว่ไปบริษัทจะ
ได้รับวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินไม่เกินร้อยละ 70  โดยประมาณของมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ ส่วนท่ีเหลือมาจาก
เงินทนุหมนุเวียนและกระแสเงินสดของกิจการ ซึง่บริษัทคาดวา่จะเพียงพอตอ่การพฒันาโครงการของบริษัทตอ่ไปในอนาคต 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัทจากการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการท าให้บริษัทได้มาซึ่งท่ีดินท่ีตัง้อยู่ในบริเวณโครงการ แกรนด์  พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ปัจจุบนัของบริษัท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะพฒันาโครงการท่ีมีศกัยภาพ ได้แก่ อาคารส านกังาน หรือโครงการ
ประเภทอ่ืนใดท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อันจะน ามาซึ่งผลตอบแทนให้กับบริษัท อีกทัง้ยังเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่ให้กบัโครงการปัจจบุนัโดยรวมของบริษัท  

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากบริษัทไม่
ได้มาซึ่งท่ีดินดงักล่าว ก็จะท าให้ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพฒันาโครงการโดยรวม ส าหรับราคาในการเข้าท ารายการ 
เป็นราคาท่ีเหมาะสม แม้ว่าราคาซือ้ท่ีดินจะสูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแต่ก็เพียงเล็กน้อย เป็นท่ียอมรับได้
เม่ือเทียบกบัผลประโยชน์โดยรวมท่ีบริษัทจะได้รับ ดงันัน้จงึเหน็วา่รายการดงักล่าวเหมาะสมกบัการลงทนุของบริษัท 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อ 11 ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 

11. เง่ือนไขของการท ารายการ 

การด าเนินการในรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ตามเกณฑ์ได้มาจ าหน่ายไปและเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนัน้บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตัติอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่บริษัทต้องจัดส่งหนงัสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีท่ี้
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2556 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 เพ่ือ
พิจารณาการอนมุตัเิข้าท ารายการตอ่ไป 

 


