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คําเสนอซื้อหลักทรัพย 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)   
 สารบัญ 
 หนา 
สวนที่ 1 สาระสําคัญของคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย 1 
สวนที่ 2 รายละเอยีดของผูทําคําเสนอซื้อหลกัทรัพยและผูถือหุนของผูทําคําเสนอซือ้  
 1. ขอมูลเกี่ยวกบัผูทาํคําเสนอซื้อและผูถือหุนของผูทําคําเสนอซือ้ 1 
 2. ขอมูลเกี่ยวกบัผูจดัเตรียมคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย 8 
 3. ขอมูลเกี่ยวกบัที่ปรึกษาทางกฎหมาย 8 
 4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกบักิจการ ผูถอืหุนรายใหญ หรือกรรมการของกจิการ 8 
 5. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจของผูถอืหลักทรัพย 12 
สวนที่ 3 รายละเอยีดของกจิการ  
 1. ขอมูลเกี่ยวกบักิจการ 1 
 2. แผนการดําเนินการภายหลังการเขาครอบงํากิจการ 6 
สวนที่ 4 รายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซือ้หลักทรัพย  
 1. วิธีตอบรับคําเสนอซือ้ 1 
 2. วิธีการรับซื้อหลกัทรัพย  5 
 3. วิธีการชําระราคา  5 
 4. สิทธิของผูถอืหลกัทรัพยที่แสดงเจตนาขายไวแลวกอนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 6 
 5. เงื่อนไขการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 6 
 6. การกําหนดราคาเสนอซือ้ 9 
สวนที่ 5 การรับรองความถูกตองของขอมูล 1 
ภาคผนวก A วิธีตอบรับคําเสนอซือ้และแบบฟอรม  
ภาคผนวก B วิธียกเลกิการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม  
ภาคผนวก C วิธีตอบรับคําเสนอซือ้และแบบฟอรมสําหรับ Non-Voting Depository Receipt (NVDR)  
เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองแหลงเงินทุนในการทาํคําเสนอซื้อ  
เอกสารแนบ 2 หนังสือแสดงเจตจํานงจากผูถอืหุนบางราย ซึ่งเจตนาไมตอบรับคําเสนอซือ้หุนสามัญของกิจการ  
เอกสารแนบ 3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูทาํคําเสนอซื้อ  
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สวนที่ 1  

สาระสําคัญของคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
 

1. วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ   

 29 ธันวาคม 2552 
 
2. ช่ือผูทําคําเสนอซื้อ  

 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญกฤษ”) และ 
  บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (“เบ็ลพารค”) และ 
  นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ 
  นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 

ในการนี้ ผูทําคําเสนอซื้อทั้ง 4 ราย ไดมอบหมายใหเจริญกฤษเปนผูแทนในการดําเนินการรับซื้อ
หลักทรัพยที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ 

 
3. ช่ือผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
 
4. วัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อ  

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
(“กิจการ” หรือ “มีเดียส”) ครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด 
คาแนล จํากัด (“แกรนด คาแนล”) (บริษัทในกลุมของผูทําคําเสนอซื้อ) ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) คิดเปนมูลคาทรัพยสินทั้งส้ินไมเกิน 3,616,116,832.55 บาท โดยกิจการจะชําระ
ราคาซื้อขายทรัพยสินดังกลาวบางสวนดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของกิจการจํานวน 537,623,365 หุน 
และสวนที่เหลือชําระเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 928,000,000 บาท ซึ่งจะหักยอดหนี้เงินกูคงคางที่แกรนด 
คาแนลมีอยู ณ วันโอนกิจการ คงเหลือเปนเงินสดที่จะตองชําระทั้งส้ินไมเกิน 265,000,000 บาท ใหแกแกรนด 
คาแนล อนึ่ง ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการขายและโอนกิจการทั้งหมดแลว แกรนด คาแนลจะตองจดทะเบียน
เลิกและชําระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการ ดังนั้น แกรนด คาแนลจะ
คืนทรัพยสินที่เหลืออยูอันไดแกหุนสามัญของกิจการ ที่แกรนด คาแนลไดรับจากการขายและโอนกิจการ
ทั้งหมดนี้ใหแกผูถือหุนของแกรนด คาแนล ไดแก เจริญกฤษ เบ็ลพารค นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาว
รมณี บุญดีเจริญ ซึ่งจะกลายเปนกลุมผูถือหุนใหญของกิจการตอไป 

ตอมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 การโอนกิจการทั้งหมดระหวางกิจการและแกรนด คาแนลไดมีผลเสร็จ
สมบูรณแลว โดยกิจการไดชําระราคาซื้อขายทรัพยสินเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 3,608,212,438.14บาท 
ประกอบดวยหุนสามัญของกิจการจํานวน 537,623,365 หุน และเงินสดจํานวน 192,568,260.01บาท ใหแก
แกรนด คาแนล กอปรกับแกรนด คาแนลไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัท ตลอดจนกระจายทรัพยสินที่
เหลืออยูอันไดแกหุนสามัญของกิจการจํานวนขางตนนั้นคืนใหแกกลุมผูถือหุนของแกรนด คาแนลเปนที่



แบบ 247-4 

สวนที่ 1 หนา 2 

เรียบรอยแลว (ตามรายละเอียดสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกระจายหุนสามัญของกิจการใหแก
ผูทําคําเสนอซื้อแตละราย ซึ่งปรากฎอยูในสวนที่ 2 ขอ 4.1) ดวยเหตุที่แกรนด คาแนลไดกระจายหุนของกิจการ
คืนใหแก ผูถือหุนของแกรนด  คาแนลในครั้งนี้  ผูทําคําเสนอซื้อจึงไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการรวม 
537,623,365 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของกิจการ ดังนั้น ผูทํา
คําเสนอซื้อจึงมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพย
เพื่อครอบงํากิจการ โดยเจริญกฤษเปนผูดําเนินการในการรับซื้อหลักทรัพยที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการในครั้ง
นี้ ซึ่งไดรับการมอบหมายจากผูทําคําเสนอซื้อ 

ในการเขาทําสัญญาและการดําเนินการดังกลาวขางตนนี้ ผูทําคําเสนอซื้อมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่ง
สถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเล็งเห็นถึงผลประโยชนในการระดมทุน
เพื่อขยายธุรกิจและกิจการตอไปในอนาคต โดยในอนาคตผูทําคําเสนอซื้อจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก ซึ่งมีความสอดคลองกับประสบการณของกลุมผูบริหารของผูทําคําเสนอซ้ือที่จะเขา
มาบริหารกิจการในอนาคต  

 
5. ประเภทหลักทรัพย และรุนที่เสนอซื้อ 

ปจจุบันกิจการมีหุนสามัญที่ออกและชําระแลวจํานวนทั้งหมด 1,027,362,270 หุน ผูทําคําเสนอซื้อถือ
หุนสามัญของกิจการจาํนวน 537,623,365 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.33 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกและชําระ
แลว และคิดเปนรอยละ 52.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยหุนสามัญของกิจการทั้งจํานวนนี้ ผูทําคําเสนอ
ซื้อไดมาจากการที่แกรนด คาแนลไดกระจายทรัพยสินที่เหลืออยูอันไดแกหุนสามัญของกิจการนั้นคืนใหแกผูถือ
หุน ภายหลังดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด คาแนล
ใหแกกิจการดังรายละเอียดขางตน 

ดังนั้น ผูทําคําเสนอซื้อจะทําคําเสนอซื้อหุนสามัญที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการจากผูถือหุนอื่นจํานวน 
489,738,905 หุน หรือคิดเปนรอยละ 47.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อเฉพาะหุน
สามัญของกิจการที่ผูแสดงเจตนาขายมีกรรมสิทธิ์ และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ 

อยางไรก็ตาม จากจํานวนหุนที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการขางตนนั้น กลุมรัตนรักษ (ซึ่งประกอบดวย 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (ถือหุนของกิจการ 190,685,482 หุน) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจ
เมนท จํากัด (ถือหุนของกิจการ 29,526,600 หุน) บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด (ถือหุนของกิจการ 
19,684,500 หุน) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จํากัด (ถือหุนของกิจการ 2,000,000 หุน) บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิ
เอทส จํากัด (ถือหุนของกิจการ 78,759,811 หุน) บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด (ถือหุนของกิจการ 58,789,198 
หุน) และบริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด (ถือหุนของกิจการ 24,116,000 หุน)) ซึ่งถือหุนสามัญของกิจการรวม
เปนจํานวน 403,561,591 หุน คิดเปนรอยละ 39.28 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกและชําระแลวของกิจการ ได
แสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุนสามัญของกิจการที่ตนถืออยูทั้งหมดในการเสนอซื้อหลักทรัพยในครั้งนี้ โดย
บริษัทในกลุมรัตนรักษดังกลาว ไดออกหนังสือยืนยันเจตจํานงที่จะไมขายหุนในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏในเอกสาร
แนบ 2 
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6.   ราคาเสนอซื้อ  

ราคาเสนอซื้อหุนละ 5 บาท (หาบาทถวน) ผูแสดงเจตนาขายจะตองรับภาระคาธรรมเนียมในการขายหุน
รอยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ  และภาษีมูลคาเพิ่มอีกรอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการขายหุนดังกลาว  
ดังนั้นราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับจึงเทากับ 4.986625 บาท (ส่ีจุดเกาแปดหกหกสองหา
บาท) ตอหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่กิจการมีการประกาศจายเงินปนผลในชวงของการทําเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอซื้อหุน
จะถูกปรับลดดวยจํานวนเงินปนผลที่จายตอหุน  

ราคาเสนอซื้อ ดังกลาว  

( x ) เปนราคาเสนอซื้อสุดทายที่จะไมเปล่ียนแปลงอีก (final offer) (หากไมเกิดเหตุการณตามขอ 8) 
(    ) ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได  

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเวนในกรณีที่ผูแสดง
เจตนาขายสามารถแสดงตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยวา ผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลสัญชาติตาง
ดาวที่มีถิ่นที่อยูในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยและในอนุสัญญาภาษีซอนฉบับดังกลาวมี
การยกเวนภาษีใหแกกําไรจากการขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะ
หักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของกําไรจากการขายหุน ภาษีหัก ณ ที่จายคํานวณจากกําไร
จากการขายหุน (ผลตางระหวางราคาเสนอซื้อและตนทุนซื้อ) และผูแสดงเจตนาขายดังกลาวจะตองแจงตนทุน
ในการซื้อหุนสามัญดังกลาวพรอมหลักฐานใหตัวแทนในการรับซื้อตามรายละเอียดในสวนที่ 4 หากผูแสดง
เจตนาขายมิไดระบุราคาตนทุนดังกลาว และมิไดแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุน
ของหุนสามัญที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษีหัก ณ ที่จายโดยคิดคํานวณภาษี
จากจํานวนเงินคาขายหุนสามัญทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ  

 
7. ระยะเวลารับซื้อ 

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งส้ิน 25 วันทําการ เริ่มตั้งแตเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันทําการ 
ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งระยะเวลาดังกลาวเปน 

( x ) ระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจง
ตามขอ 8) 

(    )  ไมใชระยะเวลารับซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซ้ือได 
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8. เงื่อนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซื้อ 

(    )   ไมมีเงื่อนไข       
( x )   มีเงื่อนไขในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอซื้อ ดังนี้ 

 ( x )  ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ
รายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซ้ือ 

 ( x )  ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแขงขันกับ
บุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับ
ซื้อ 

 
9. เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อ อาจยกเลิกคําเสนอซื้อไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) มีเหตุการณ หรือการกระทําใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( “สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลา
รับซ้ือ อันเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของ
กิจการ โดยเหตุการณ หรือการกระทําดังกลาว มิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซื้อหรือการ
กระทําที่ผูทําคําเสนอซื้อตองรับผิดชอบ  หรือ 

2) กิจการกระทําการใดๆ ภายหลังจากที่ไดมีการยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพน
ระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุใหมูลคาของหุนสามัญของกิจการลดลงอยางมีนัยสําคัญ    

 
10.   ระยะเวลารับซื้อที่ผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไดในระหวางเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา  
16.30 น. ทุกวันทําการ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2553 รวม 20 วันทําการนับจาก
วันเริ่มทําคําเสนอซื้อ 

 
11.  การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผูแสดงเจตนาขายมากกวาหรือนอยกวาจํานวนทีเ่สนอซื้อ  

หลักทรัพยทั้งหมดที่มีผูแสดงเจตนาขายจะมีการรับซ้ือทั้งส้ินโดยผูทําคําเสนอซื้อภายใตคําเสนอซื้อครั้งนี้ 
 

12.  แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซื้อ 
หากผูถือหุนทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุนสามัญที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเปน

จํานวน 489,738,905 หุน ตามคําเสนอซื้อในครั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชเงินทุนจํานวนทั้งส้ิน 
2,448,694,525 บาท อยางไรก็ดี เนื่องจากกลุมรัตนรักษไดแสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุนที่ตนถืออยู
ทั้งหมด 403,561,591 หุน ในการเสนอซื้อหลักทรัพยครั้งนี้ รวมทั้งไดออกหนังสือยืนยันเจตจํานงที่จะไม
ขายหุนดังกลาวตามเอกสารแนบ 2 ดังนั้น เงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชสําหรับการเสนอซื้อหุนสามัญ
ที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการ (ในกรณีที่ผูถือหุนทั้งหมดของกิจการ ยกเวนกลุมรัตนรักษซึ่งไดแสดงเจตนาที่
จะไมขายหุนที่ตนถืออยู ตอบรับคําเสนอซื้อในครั้งนี้) จะคิดเปนจํานวนเทากับ 430,886,570 บาท โดยผูทํา
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คําเสนอซื้อไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในวงเงินสินเชื่อจํานวน 
540,000,000 บาท ตามหนังสือรับรองแหลงเงินทุนในเอกสารแนบ 1 โดยหุนสามัญของกิจการที่ผูทําคํา
เสนอซื้อไดจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ จะถูกนําไปใชเปนสวนหนึ่งของหลักทรัพยค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อดังกลาว 

อยางไรก็ดี หากกลุมรัตนรักษซึ่งไดแสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุนที่ตนถืออยูขางตน ไมปฏิบัติตาม
เจตจํานงเดิมที่ไดใหไว กลาวคือ กลุมรัตนรักษมีการนําหุนออกมาขายตามคําเสนอซื้อครั้งนี้ดวย จะสงผล
ใหวงเงินกูขางตนไมเพียงพอตอการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมด โดยผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชเงินอีกจํานวน 
2,017,807,955 บาท เพื่อชําระคาหุนใหแกกลุมรัตนรักษ โดยแหลงเงินทุนสํารองสําหรับการเสนอซื้อหุนใน
สวนนี้จะมาจากการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือกลุมผูถือหุนใหญ และ/หรือผูที่
เกี่ยวของของผูทําคําเสนอซื้อ 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ ไดพิจารณาแหลงเงินทุนของผูทําคําเสนอซื้อแลว โดยเห็นวา 
ผูทําคําเสนอซื้อมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ 

 
13.  ช่ือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

ชื่อ: 
สถานที่ติดตอในการรับและยื่น 
แบบตอบรับคําเสนอซื้อ: 
 
โทรศัพท :   
โทรสาร : 
บุคคลที่สามารถติดตอได 

 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1   
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
0-2658-6300 ตอ 1780, 1716 หรือ 1713 
0-2658-6862 
คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ตอ 1780 
คุณนฤชล อธิธนบูรณ ตอ 1716 
คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ตอ 1713 

ชื่อ: 
สถานที่ติดตอในการรับและยื่น 
แบบตอบรับคาํเสนอซื้อ: 
 
โทรศัพท :   
 
 
โทรสาร : 

 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 175 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ  10120 
คุณธันญวริน  สิริธนะบูลย 0-2680-1320 
คุณสุนันท ตั้งทวีพร  0-2680-1318 
คุณคมคาย จรัญมหาวงศ 0-2680-1321 
   0-2680-1733 

วันชําระราคา  9 กุมภาพันธ 2553 
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รายละเอียดของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยและผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซือ้ 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

ผูทําคําเสนอซื้อ 

1) ชื่อ: บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญกฤษ”) 
 ที่อยู: 191/88 ชั้นเอ็ม อาคารซีทีไอทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท: 02-258-5361 
 โทรสาร: 02-258-5362 
 เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105534029365 

2) ชื่อ: บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (“เบ็ลพารค”) 
 ที่อยู: 315/601-606 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท: 02-246-2323   
 โทรสาร: 02-245-2325 
 เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105546150334 

3) ชื่อ: นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 
 ที่อยู: 51/127 หมูที่ 7 ตําบลคลองหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 โทรศัพท: 02-246-2323 ตอ 217 
 โทรสาร: 02-246-2325 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: 3 1007 01077 93 3 

4) ชื่อ: นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 
 ที่อยู: 84 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท: 02-246-2323 ตอ 214 
 โทรสาร: 02-246-2325 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: 1 1014 00717 16 4 

ผูทําคําเสนอซื้อทั้ง 4 ราย ไดมอบหมายใหเจริญกฤษเปนผูแทนในการดําเนินการรับซื้อหลักทรัพยที่
เหลืออยูทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ 

หากมีความประสงคในการติดตอผูทําคําเสนอซื้อ โปรดกรุณาติดตอ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคํา
เสนอซื้อและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย 
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1.2 ขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอื่นๆ 

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป 

1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญกฤษ”) 

ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) และเปน
ผูดําเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยเปนศูนยกลางการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทภายในกลุมของผูทําคําเสนอซื้อ โดยในอดีตเจริญกฤษดําเนินโครงการอาคาร
สํานักงานใหเชาภายใตชื่อโครงการอาคาร เดอะ ไนน ทาวเวอร โดย ณ ปจจุบัน ไดมีการเปด
ใหบริการเฉพาะในสวนโพเดียมซึ่งเปนอาคารสูง 8 ชั้น พรอมช้ันใตดิน 1 ช้ัน (รวมอาคารที่
จอดรถ) 

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสรางบริษัทภายในกลุมของผูทําคําเสนอซ้ือ เจริญกฤษได
เขาซื้อหุนเพิ่มทุนของแกรนด คาแนล คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.76 ของทุนจดทะเบียนของแก
รนด คาแนล เพื่อให แกรนด คาแนลใชเปนเงินทุนในการซื้อทรัพยสินตางๆ รวมถึงอาคาร   
เดอะ ไนน ทาวเวอร  ทั้งนี้ ในการขายและโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด คาแนลใหแกมีเดียส
ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด แกรนด คาแนลไดรับชําระราคาสินทรัพยบางสวนเปนหุน
สามัญของมีเดียส และบางสวนเปนเงินสด (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 4 และ
สวนที่ 2 ขอ 4.4) และภายหลังการโอนกิจการ ทั้งหมด แกรนด คาแนลตองดําเนินการเลิก
กิจการของตน ดวยเหตุนี้ แกรนด คาแนลจึงไดมีการดําเนินการโอนทรัพยสินอันไดแกหุน
สามัญของมีเดียสคืนใหแกผูถือหุนของแกรนด คาแนล สงผลใหเจริญกฤษเขาถือหุนสามัญ
ของมีเดียสจํานวน 412,679,695 หุน คิดเปนรอยละ 40.17 ของหุนที่ออกจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของมีเดียส 

นอกจากนี้ เจริญกฤษยังมีสินทรัพยหลักอื่นๆ ไดแก 

(1) เงินลงทุนรอยละ 25 ในบริษัท พัฒนธนาบุรี จํากัด 
(2)  เงินลงทุนรอยละ 39 ในบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด 
(3)  ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 เนื้อที่รวม 14-1-36.2 ไร 

ซึ่งเจริญกฤษตกลงใหสิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of 
First Refusal) ในการซื้อที่ดินดังกลาวแกมีเดียส (ตามรายละเอียดบันทึกขอตกลง
ในสวนที่ 2 ขอ 5.4) 

(4)  อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น พัฒนาการ 76 
(5)  หองชุดโครงการฟลอรัล เชียงใหม และ 
(6)  หองชุดโครงการสยาม คอนโดมิเนียม 2 หอง 

ทั้งนี้ สินทรัพยตามขอ (4) – (6) เปนสินทรัพยที่ไมมีมูลคาอยางเปนนัยสําคัญ และมี
เดียสไมประสงคที่จะซื้อสินทรัพยดังกลาวเพื่อดําเนินการพัฒนาตอ อีกทั้งเพื่อดําเนิน
มาตรการปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Conflict of 
Interests) ระหวางเจริญกฤษและกิจการ เจริญกฤษไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับกิจการเมื่อ
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วันที่ 17 ธันวาคม 2552 โดยเจริญกฤษไดใหสัญญาวาจะไมดําเนินธุรกิจแขงขันกับธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยของกิจการในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกขอตกลง
ดังกลาวปรากฏอยูในสวนที่ 2 ขอ 5.4) 

 
2) บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (“เบ็ลพารค”) 

 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวสูง และประกอบธุรกิจ
ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยในอดีตเบ็ลพารคไดพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขายภายใตชื่อ 
โครงการเบ็ล พารค เรสซิเดนซ ตั้งอยูที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร 24 (โพธิ์แมน) สาธุ
ประดิษฐ จํานวน 996 ยูนิต มูลคาโครงการ 3,540 ลานบาท ซึ่งปจจุบันไดปดโครงการเปนที่
เรียบรอยแลว 

 ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสรางบริษัทภายในกลุมของผูทําคําเสนอซื้อ เบ็ลพารคไดทํา
การโอนหุนของบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด จํานวนรอยละ 58.12 คิดเปนมูลคารวม 
350.44 ลานบาท เพื่อแลกกับการเขาถือหุนของแกรนด คาแนลจํานวนรอยละ 13.96 โดย
ภายหลังกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จส้ิน แกรนด คาแนลไดดําเนินการจดทะเบียน
เพื่อเลิกกิจการ และกระจายทรัพยสินของบริษัท (หุนสามัญของมีเดียส) คืนใหแกผูถือหุนแลว 
ดวยเหตุนี้ เบ็ลพารคจึงถือหุนสามัญของมีเดียสจํานวน 75,052,222 หุน คิดเปนรอยละ 7.31 
ของหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของมีเดียส  

 นอกจากนี้ เบ็ลพารคยังมีเงินลงทุนรอยละ 25 ในบริษัท พัฒนธนาบุรี จํากัด และเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยหลัก คือ ที่ดินเปลาจํานวน 1-1-28.1 ไร ภายในบริเวณโครงการ
เบ็ล พารค เรสซิเดนซ ซึ่งเบ็ลพารคไดตกลงใหสิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธ
กอน (Right of First Refusal) ในการซื้อที่ดินดังกลาวแกมีเดียส (ตามรายละเอียดบันทึก
ขอตกลงในสวนที่ 2 ขอ 5.4.1) 

สวนสินทรัพยที่เหลืออื่นๆ ไดแก หองชุดพาณิชยกรรมบางสวน หองชุดพักอาศัยคงเหลือ 
และที่ดินภายในโครงการเบ็ล พารค เรสซิเดนซ (เพื่อเปนพื้นที่จอดรถ สระวายน้ํา สนาม
เทนนิส และพื้นที่ทิ้งขยะ) เปนสินทรัพยที่ไมมีมูลคาอยางเปนนัยสําคัญ และมีเดียสไม
ประสงคที่จะซื้อสินทรัพยดังกลาวเพื่อดําเนินการพัฒนาตอ นอกจากนี้ เพื่อดําเนินมาตรการ
ปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Conflict of Interests) 
ระหวางเบ็ลพารคและกิจการ เบ็ลพารคไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับกิจการเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2552 โดยเบ็ลพารคไดใหสัญญาวาจะไมดําเนินธุรกิจแขงขันกับธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของกิจการในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกขอตกลงดังกลาว
ปรากฏอยูในสวนที่ 2 ขอ 5.4) 

 
3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 
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 ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของเจริญกฤษ และเปนกรรมการของบริษัทใน
เครือของผูทําเสนอซื้อ โดยมีขอมูลสวนตัวและประวัติการทํางานตางๆ ดังนี้ 
อายุ 38 ป 
ที่อยู 51/127 หมูที่ 7 ตําบลคลองหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี 
คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อสังหาริมทรพัยการเงิน 
    มหาวิทยาลัย เซาทเทิรน แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 
 -  ปริญญาตรี ภูมิสถาปตยกรรม 
    มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย สเตต โพลีเทคนิค สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณทํางาน  
 2541 – 2544 ผูจัดการอาวุโส, ที่ปรึกษาธุรกิจ 
  บริษัทที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จํากัด 
 2545 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 2545 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด 
 2545 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท พัฒนธนาบุรี จํากัด 
 2546 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท แกรนด คาแนล จํากัด 
 2546 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 
 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท จี ซี แอนด ที จํากัด 
 2549 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน สแควร จํากัด 
 2549 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด 
 2550 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท สกายเวย เรียลตี้ จํากัด 
 2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เดอะ ฟวเจอร แอสเซท จํากัด 
 2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บรีเก็จท ไทย จํากัด 
 2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท พระราม 9 สแควร โฮเต็ล 

 
4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 

 ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของเบ็ลพารค และเปนกรรมการของบริษัทในเครือ
ของผูทําคําเสนอซื้อ โดยมขีอมูลสวนตัวและประวัติการทํางานตางๆ ดังนี้ 
อายุ 23 ป 
ที่อยู 84 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 
คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประสบการณทํางาน  
2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
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2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท สกายเวย เรียลตี้ จํากัด 
2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บรีเก็จท ไทย จํากัด 
2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 
2551 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท เดอะ ฟวเจอร แอสเซท จํากัด 

 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท แกรนด คาแนล จํากัด (ปจจุบันไดดําเนินการจด
ทะเบียนเพื่อเลิกกิจการเรียบรอยแลว) 

 
(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ของผูทําคําเสนอซื้อ  

- บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด  
 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,490 ลานบาท และทุนชําระแลวจํานวน 1,470 ลานบาท 

- บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  
 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลานบาท และทุนชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท 

 
(3) รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซ้ือ 

- รายชื่อผูถือหุนของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 

 ช่ือ จํานวนหุน 
(หุน) 

รอยละเมื่อ
เทียบกับ

จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลวทั้งหมด 

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 
1. บริษัท ทอปไลน แอสเซส ลิมิเต็ด 

จํากัด  
4,800,000 32.21% 32.21% 

2. นายโยธิน บุญดีเจริญ 3,497,342 23.47% 23.47% 
3. บริษัท สกายเวย เรียลตี้ จํากัด 2,560,000 17.18% 17.18% 
4. บริษัท ทาวนสัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด 1,333,329 8.95% 8.95% 
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 1,453,329 9.75% 9.75% 
6. บริษัท ทาวนสัน ลิมิเต็ด จํากัด 1,100,000 7.38% 7.38% 
7. นางสาว รมณี บุญดีเจริญ 120,000 0.81% 0.81% 
8. นายกิตติวัฒน บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
9. นางสาว ธราพร บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
10. นายจิรวัฒน บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
11. นางสาว พีรยา บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
12. นาง บักกุย บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
13. นางสาว กษมา บุญดีเจริญ 6,000 0.04% 0.04% 
 รวม 14,900,000 100.00% 100.00% 
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หมายเหตุ:  1) บริษัท ทอปไลน แอสเซส ลิมิเต็ด จํากัด 2) บริษัท สกายเวย เรียลต้ี จํากัด 3) บริษัท ทาวนสัน 
เอ็นเตอรไพรส จํากัด และ 4) บริษัท ทาวนสัน ลิมิเต็ด จํากัด เปนบริษัทในกลุมเดียวกันกับ
ครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมรวมกันเทากับรอยละ 100 ในแตละบริษัท 

- รายชื่อผูถือหุนของบริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 

 ช่ือ จํานวนหุน 
(หุน) 

รอยละเมื่อ
เทียบกับ

จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลวทั้งหมด 

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
สิทธิออก

เสียงทั้งหมด 

1. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 10,000 0.33% 0.33% 
2. นางสาว รมณี บุญดีเจริญ 1,000,000 33.33% 33.33% 
3. บริษัท เดอะฟวเจอร แอสเซส จํากัด 1,000,000 33.33% 33.33% 
4. บริษัท ควีน แมรี่ อินเตอรแนชั่นแนล 

ลิมิเต็ด จํากัด 
990,000 33.00% 33.00% 

 รวม 3,000,000 100% 100% 
หมายเหตุ:  1) บริษัท เดอะฟวเจอร แอสเซส จํากัด และ 2) บริษัท ควีน แมรี่ อินเตอรแนชั่นแนล ลิมิเต็ด จํากัด 

เปนบริษัทในกลุมเดียวกันกับครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ 
ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมกันเทากับรอยละ 100 ในแตละบริษัท 

 
(4) รายชื่อคณะกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อ  

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ กรรมการ 
2. นายมงคล เปาอินทร กรรมการ 
3. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ กรรมการ 
4. นายชุมพล สุรินทราบูรณ กรรมการ 
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ 
6.  นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ 

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เบ็ลพารค เรสซิเดนซ จํากัด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายสถาพร อาสะไวย กรรมการ 
2. นางมัลลิกา จันทราจีระธํารงค กรรมการ 
3. นายอนุชัย ดุลประศาสน กรรมการ 
4. นายเชาฮัง หวอง กรรมการ 
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ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ 
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ 

 
 
(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูทําคําเสนอซื้อ  

- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด  
หนวย: ลานบาท ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน 
สินทรัพยรวม 2,847 3,040 4,677 
หนี้สินรวม 2,216 1,534 1,427 

สวนของผูถือหุน 631 1,507 3,250 
ทุนจดทะเบียน 1,140 1,490 1,490 
รายไดรวม 361 295 258 
คาใชจายรวม 108 204 162 
กําไรสุทธิ 165 2 16 

กําไรสุทธิตอหุน 14.43 0.11 1.09 
เงินปนผลตอหุน - - - 

ราคาพาร 100 100 100 
มูลคาตามบัญชีตอหุน 42.96 102.50 221.06 

 
- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  

หนวย: ลานบาท ป 2549 ป 2550 ป 2551 
 งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน 

สินทรัพยรวม 1,308 1,398 852 
หนี้สินรวม 1,138 1,206 438 

สวนของผูถือหุน 170 193 414 
ทุนจดทะเบียน 100 100 300 
รายไดรวม 1,065 718 373 
คาใชจายรวม 997 677 328 
กําไรสุทธิ 35 23 18 

กําไรสุทธิตอหุน 35.16 22.87 5.88 
เงินปนผลตอหุน - - - 

ราคาพาร 100 100 100 
มูลคาตามบัญชีตอหุน 169.97 192.85 138.02 

 

(6) ภาระผูกพันที่เปนสาระสําคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีแลว 

- ไมมี - 
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(7) ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดทางอาญา 

ผูทําคําเสนอซื้อ และ/หรือ ผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อ ไมมีประวัติการกระทําความผิดทางอาญา
ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา เวนแตเปนความผิดที่เกิดจากการ
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุด 

ผูทําคําเสนอซื้อ และ/หรือ ผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อไมไดเปนคูความหรือคูกรณี ในคดีหรือขอ
พิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน 
หรือ ผลการดําเนินงานของผูทําคําเสนอซื้อ รวมทั้งคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุด ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจผูทําคําเสนอซื้อ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

ชื่อ: 
ที่อยู : 
 
 
โทรศัพท :   
โทรสาร : 

 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด 
 ชั้น 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1   
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
0-2658-6300  
0-2658-6862 

ชื่อ: 
ที่อยู : 
 
โทรศัพท :   
โทรสาร : 

 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) 
ชั้น  3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  10120 
0-2680-1111   
0-2670-9291 

 
3. ขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทําคําเสนอซื้อ 

ชื่อ: 
ที่อยู : 
 
โทรศัพท :   
โทรสาร : 

 บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ชั้น 22 อาคารสินธร 3   130-132 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กทม 10330 
0-2263-7626, 0-2263-7685 
0-2263-7699 

  

4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกจิการ 

4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ขอตกลง/บันทึกความเขาใจ ที่ผูทําคําเสนอซ้ือกระทําขึ้นกอนการยื่นคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ไมวาการ
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ทําสัญญา / ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจดังกลาว จะเปนการทําเพื่อซื้อขายหลักทรัพยในคําเสนอซื้อ
หรือไมก็ตาม 

(1) คูสัญญา: 

 สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหวาง นายโยธิน บุญดีเจริญ และแกรนด คาแนล ในฐานะกลุมผูโอน 
กับ มีเดียส ในฐานะผูรับโอน 

(2) วันที่ทําสัญญา : 
  วันที่ 17 ธันวาคม 2552 

(3) หลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน 
รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด 

รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ 

หุนสามัญของมีเดียส 537,623,365 52.33 52.33 
รวม 52.33 52.33 

 
(4) ชื่อที่ปรึกษาในการทําสัญญา / ขอตกลง / บันทึกความเขาใจ (ถามี) 

- บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายใหกับ
บริษัท แกรนด คาแนล จํากัด 

(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา / ขอตกลง / บันทึกความเขาใจ และความ
รับผิดชอบของคูสัญญา 

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีเดียสจะชําระคาซื้อกิจการทั้งหมด (ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาที่ และ
ภาระผูกพัน) ของแกรนด คาแนล เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,616,116,832.55 บาท ดวยหุนสามัญออก
ใหมของมีเดียส จํานวน  537,623,365 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท คิดเปนเงินรวม 
2,688,116,832.55 บาท และจะชําระสวนที่เหลือเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 928,000,000 บาท โดยจะ
หักหนี้เงินกูคงคาง ที่แกรนด คาแนลมีอยู ณ วันโอนกิจการ และมีเดียสไดรับโอนมาจากแกรนด 
คาแนล ออกจากราคาซื้อขายสวนที่ตองชําระเปนเงินสดนี้กอน  

ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไข และขอตกลงของสัญญาโอนกิจการทางทั้งหมด กิจการทั้งหมดที่จะซื้อ 
และ/หรือ รับโอนมาจาก แกรนด คาแนลนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะรายการดังตอไปนี้ 

- หุนสามัญของบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เบ็ลดี) และบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด 
(พระราม 9) 

- ที่ดินเปลา และทิ่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
- ใบอนุญาต 
- สัญญาตางๆ รวมถึงสัญญาจางบรหิารโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง 
- ทรัพยสินทางปญญา 
- ลูกจาง  
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- ภาระหนี้ 
- ทรัพยสินอื่นๆ อาทิเชน เฟอรนิเจอร ของตกแตงที่ติดกับตัวอาคาร และอุปกรณทั้งหมด รวมทั้ง
สิทธิ ผลประโยชน ที่เกิดจากทรัพยสินตามรายการดังกลาวขางตน เชน สิทธิในการบริหาร
ตามสัญญาจางบริหารโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง สิทธิการเชา 

ทั้งนี้ รายละเอียดการชําระราคาคาซื้อกิจการทั้งหมด สามารถสรุปได ดังนี้ 

ประเภททรัพยสนิ ราคาซื้อขาย (บาท) 

อัตราแลกเปลี่ยน 
(หุนเดิมของเบ็ล 
และพระราม 9:  

หุนใหมเพิ่มทุนของ
ผูรับโอน) 

จํานวนหุน 
เพิ่มทุนที่จัดสรร 

(หุน)* 

จํานวนเงนิสดที่จาย
ภายหลังหักภาระหนี้

ที่รับโอน  
(บาท ) 

หุนเบ็ล จํานวน 10,336,981 หุน 1,208,496,448.71 1 : 23.3820 241,699,289 - 

หุนพระราม 9 จํานวน5,812,496 หุน 350,435,383.84 1 : 12.0580 70,087,076 - 

ที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังโครงการเบ็ล สกาย 
จํานวน 11 แปลง โฉนดเลขที่ 1980 - 
2008เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 35 ไร 12.9 ตาราง
วา หรือ 14,012.9 ตารางวา 

759,539,000 - 35,507,800 582,000,000** 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (อาคารเดอะ 
ไนน) จํานวน 6 แปลง โฉนดเลขที่ 1680-
1682 1818 1980 และ 2940 เนื้อที่ 7 ไร 
2 งาน 61 ตารางวา หรือ 3,061 ตาราง
วาที่ดิน 

1,277,646,000 - 190,329,200 326,000,000*** 

ทรัพยสินที่เหลืออื่น ๆ ทั้งที่มีในปจจุบัน
และที่จะมีในอนาคต เชนใบอนุญาต
ตางๆ เครื่องหมายบริการ การโอนสิทธิ
และหนาที่ภายใตสัญญาตางๆ ที่แกรนด 
คาแนลมีอยูกับบุคคลตางๆ เชน สัญญา
รับจางขายและบริหารโครงการแกรนด 
คาแนล ดอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 
อุปกรณสํานักงาน เงินสด และอื่นๆ 

- - - 
ไมเกิน 

20,000,000**** 

รวม 3,616,116,832.55  2,688,116,825 928,000,000 

หมายเหตุ: * ผูรับโอนเสนอขายหุนใหมเพิ่มทุนในราคาหุนละ 5 บาท กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง 

 ** จํานวนเงินที่ชําระเปนยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้เงินกูที่ผูรับโอนจะรับภาระแทนผูโอน ที่ผูโอนมีอยูกับบริษัท เจริญ
กฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด ภายใตต๋ัวสัญญาใชเงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 

 *** จํานวนเงินที่ชําระเปนยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้เงินกูที่ผูรับโอนจะเขารับภาระแทนผูโอน ที่ผูโอนมีอยูกับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ภายใตสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 

**** จํานวนเงินที่ชําระเปนยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้สินอื่นที่ผูโอนมีในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งหนี้เงินกู
ของผูโอนที่จะมีกับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของผูโอนแตรวมกันจะมี
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จํานวนไมเกิน 20,000,000 บาท ในกรณีที่หนี้สินมีจํานวนมากกวา 20,000,000 บาท ผูโอนจะตองคืนเงิน
สวนเกินนั้นใหแกผูรับโอน 

อนึ่ง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของมีเดียส และแกรนด คาแนล 
ไดมีมติอนุมัติการเขาทําสัญญาดังกลาวขางตน และไดมีการลงนามในสัญญาดังกลาวในวัน
เดียวกันนี้และในวันที่  18 ธันวาคม 2552 ไดมีการโอนกิจการทั้งหมดระหวางกิจการและแกรนด 
คาแนลไดมีผลเสร็จสมบูรณแลว โดยกิจการไดชําระราคาซื้อขายทรัพยสินเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 
3,608,212,438.14 บาท ประกอบดวยหุนสามัญของกิจการจํานวน 537,623,365 หุน  และเงิน
สดจํานวน 192,568,260.01 บาท (หลังหักหนึ้เงินกูที่กิจการรับโอนจากแกรนด คาแนล และ
หนี้สินอื่นคงคางจํานวนรวม  727,527,398.10 บาท)  ใหแกแกรนด คาแนล อีกทั้งแกรนด คาแนล
ไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัท ตลอดจนกระจายทรัพยสินที่เหลืออยูอันไดแกหุนสามัญ
ของกิจการจํานวนขางตนนั้นคืนใหแกกลุมผูถือหุนของแกรนด คาแนลเปนที่เรียบรอยแลว โดยผู
ถือหุนแตละรายของแกรนด คาแนลไดรับคืนหุนสามัญของกิจการมีรายละเอียดดังนี้  

1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 412,679,695 หุน 
2. บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 75,052,222 หุน 
3. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 24,945,724 หุน 
4. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 24,945,724 หุน 

 
4.2 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซื้อในกิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ 

(กรณีผูถือหุนรายใหญของกิจการเปนนิติบุคคล) 

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ผูทําคําเสนอซื้อถือหุนของกิจการรวมจํานวน 537,623,365 หุน หรือ 
คิดเปนรอยละ 52.33 ของหุนเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 

นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เปนกรรมการและผูถือหุนในเจริญกฤษ
และเบ็ลพารค โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมเทากับรอยละ 
99.76 ในเจริญกฤษ และรอยละ 100 ในเบ็ลพารค (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สวนที่ 2 ขอ 1.2 (3) 
รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซ้ือ หนา 5 -6) 

 
4.3 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการในผูทํา

คําเสนอซื้อ (กรณีผูทําคําเสนอซื้อเปนนิติบุคคล) 

นายโยธิน บุญดีเจริญ (กรรมการของกิจการ) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ (กรรมการและผูถือหุนราย
ใหญของกิจการ) และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ (ผูถือหุนรายใหญของกิจการ) ถือหุนโดยครอบครัวนาย
โยธิน บุญดีเจริญ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมเทากับรอยละ 99. 76 ในเจริญกฤษ และรอยละ 100 
ในเบ็ลพารค (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สวนที่ 2 ขอ 1.2 (3) รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ หนา 
5 -6) 
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4.4 ความสัมพันธอื่นๆ 

 ปจจุบันกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อจํานวน 5 ทาน ไดแก นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ 
บุญดีเจริญ นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ดํารง
ตําแหนงกรรมการในกิจการ โดยนายมงคล เปาอินทร และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เพิ่งไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการจากมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2553 ที่ผานมา  

บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด (“ทุนมหาลาภ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของกิจการจํานวนรอยละ 5.72 ไดรวม
ทุนกับผูทําคําเสนอซื้อในบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) โดยผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
สามัญคิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของแกรนด ฟอรจูน ตลอดจนเปน
ผูมีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทดังกลาว ในขณะที่ทุนมหาลาภและบริษัทที่เกี่ยวของถือหุน
สามัญของแกรนด ฟอรจูนคิดเปนรอยละ 60 อยางไรก็ดี ทุนมหาลาภมิไดมีสวนรวมในการบริหารงานของ
แกรนด ฟอรจูนแตอยางใด นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของกิจการ ดํารงตําแหนงกรรมการ
และถือ 1 หุนในแกรนด ฟอรจูน 

แกรนด ฟอรจูนประกอบธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ ปจจุบันภายใต
ชื่อโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง – โครงการ 1 และ 2 อนึ่ง เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต แกรนด ฟอรจูนจึงไดตกลงวาจางใหแกรนด คาแนลเปนผูดําเนินการบริหาร
โครงการดังกลาวแทนแลว โดยปจจุบันสัญญาบริหารโครงการดังกลาวไดมีการโอนใหแกกิจการเปน
ผูดําเนินการตอไปในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว 

 
5. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอการตดัสินใจของผูถือหลักทรัพย 

5.1 หลักทรัพยของผูทําคําเสนอซื้อที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซื้อและหลักทรัพยที่จะไดมาในอนาคตตาม
ขอตกลงอื่นใด 

5.1.1 หุน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 

ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน 
(หุน) 

รอยละเมือ่เทยีบ
กับหุนทีอ่อกและ
จําหนายแลว

ทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเมือ่เทยีบ
กับสิทธอิอกเสยีง
ทั้งหมดของ
กิจการ 

I ผูทําคําเสนอซือ้ 
 - บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 - บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากดั 
 - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ 
 - นางสาวรมณี บญุดีเจริญ 

หุนสามัญ 
หุนสามัญ 
หุนสามัญ 
หุนสามัญ 

412,679,695 
75,052,222 
24,945,724 
24,945,724 

40.17 
7.31 
2.43 
2.43 

40.17 
7.31 
2.43 
2.43 

II บุคคลกลุมเดียวกบัผูทําคําเสนอซือ้ - - - - 
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I 

และ II - - - - 
IV ขอตกลงอื่นทีจ่ะทําใหบุคคลตาม I ถึง III - - - - 
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ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน 
(หุน) 

รอยละเมือ่เทยีบ
กับหุนทีอ่อกและ
จําหนายแลว

ทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเมือ่เทยีบ
กับสิทธอิอกเสยีง
ทั้งหมดของ
กิจการ 

ไดหุนเพิ่มขึ้น 
รวม 537,623,365 52.33 52.33 

 
5.2 แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อใชในการเขาซื้อกิจการ 

หากผูถือหุนทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุนสามัญที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเปนจํานวน 
489,738,905 หุน ตามคําเสนอซื้อในครั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชเงินทุนจํานวนทั้งส้ิน 
2,448,694,525 บาท อยางไรก็ดี เนื่องจากกลุมรัตนรักษไดแสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุนที่ตนถืออยู
ทั้งหมด 403,561,591 หุน ในการเสนอซื้อหลักทรัพยครั้งนี้ รวมทั้งไดออกหนังสือยืนยันเจตจํานงที่จะไม
ขายหุนดังกลาวตามเอกสารแนบ 2 ดังนั้น เงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชสําหรับการเสนอซื้อหุน
สามัญที่เหลืออยูทั้งหมดของกิจการ (ในกรณีที่ผูถือหุนทั้งหมดของกิจการ ยกเวนกลุมรัตนรักษซึ่งไดแสดง
เจตนาที่จะไมขายหุนที่ตนถืออยู ตอบรับคําเสนอซื้อในครั้งนี้) จะคิดเปนจํานวนเทากับ 430,886,570 
บาท โดยผูทําคําเสนอซื้อไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน
สินเชื่อจํานวน 540,000,000 บาท ตามหนังสือรับรองแหลงเงินทุนในเอกสารแนบ 1 โดยหุนสามัญของ
กิจการที่ผูทําคําเสนอซื้อไดจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ จะถูกนําไปใชเปนสวนหนึ่งของหลักทรัพยค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาว 

อยางไรก็ดี หากกลุมรัตนรักษซึ่งไดแสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุนที่ตนถืออยูขางตน ไมปฏิบัติตาม
เจตจํานงเดิมที่ไดใหไว กลาวคือ กลุมรัตนรักษมีการนําหุนออกมาขายตามคําเสนอซ้ือครั้งนี้ดวย จะสงผล
ใหวงเงินกูขางตนไมเพียงพอตอการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมด โดยผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชเงินอีกจํานวน 
2,017,807,955 บาท เพื่อชําระคาหุนใหแกกลุมรัตนรักษ โดยแหลงเงินทุนสํารองสําหรับการเสนอซื้อหุน
ในสวนนี้จะมาจากการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือกลุมผูถือหุนใหญ และ/หรือผูที่
เกี่ยวของของผูทําคาํเสนอซื้อ 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ ไดพิจารณาแหลงเงินทุนของผูทําคําเสนอซื้อแลว โดยเห็นวา 
ผูทาํคําเสนอซื้อมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ 

 
5.3 แผนการขายหุนของกิจการ 

ณ ปจจุบัน ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะขายหุนสามัญของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลารับซื้อ เวนแตกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น หรือกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อมีการปรับโครงสรางการถือหุนภายใน
กลุมบริษัท และ/หรือ โครงสรางทางธุรกิจ ภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนของ
ผูทําคําเสนอซื้อและของกิจการไดรับผลประโยชนสูงสุด 
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5.4 ขอมูลจําเปนอื่น 

(1)  มาตรการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหวางกิจการกับบริษัท
ที่เกี่ยวของภายในเครือบริษัทของผูทําคําเสนอซื้อ 

เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ และขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิด
ขึ้นกับกิจการในอนาคต นอกเหนือจากบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เบ็ลดี) และบริษัท 
พระราม 9 สแควร จํากัด (พระราม 9) (เดิมเปนบริษัทยอยของแกรนด คาแนล) ซึ่งไดกลายเปน
บริษัทยอยของกิจการแลวภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (ตาม
รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 4.1)    บริษัทในกลุมซึ่งประกอบดวยบริษัทซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ
ผูทําคําเสนอซื้อ และบริษัทที่มิไดอยูภายใตการควบคุมของผูทําคําเสนอซื้อรวมทั้งส้ิน 10 บริษัท จึง
ตกลงรวมกันลงนามในบันทึกขอตกลงที่จะไมดําเนินธุรกิจแขงขันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ของกิจการในอนาคต โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้ 

วันที่ทําสัญญา : 17 ธันวาคม 2552 
บริษัทที่มิไดมีการ
ปรับโครงสราง
เขารวมในกิจการ 
(ในฐานะผูให
สัญญาแก
กิจการ) 

: 1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญกฤษ”) 
2. บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (“เบ็ลพารค”) 
3. บริษัท บรีเก็จทไทย จํากัด (“บรีเก็จท”) 
4. บริษัท สกายเวย เรียลตี้ จํากัด (“สกายเวย”) 
5. บริษัท เดอะ ฟวเจอร แอสเซท จํากัด (“ฟวเจอร”) 
6. บริษัท แมกซ แมเนจเมนท จํากัด (“แมกซ”) 
7. บริษัท โฟรเม็น จํากัด (“โฟรเม็น”) 
8. บริษัท จี ซี แอนด ที จํากัด (“จีซีแอนดที”) 
9. บริษทั แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) 
10. บริษัท เครยอรน ดีไซน จํากัด (“เครยอรน ดีไซน”) 

สาระสําคัญ
สัญญา 

: การไมดําเนินธุรกิจแขงขันในอนาคต 
ภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด คาแนลเสร็จส้ิน และตราบ
เทาที่กลุมครอบครัวคุณโยธิน บุญดีเจริญ ยังคงเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของกิจการ แตละบริษัทขางตนจะไมดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตนเอง
หรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น เวนแตเปนการถือครองทรัพยสิน ซึ่ง
ไมมีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อผลตอบแทนเชิงพาณิชยที่มีมูลคาอยาง
เปนนัยสําคัญ หรือเปนเจาของโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ
แตมีอายุคงเหลือของโครงการในระยะเวลาจํากัด หรือเปนการถือ
ครองทรัพยสินที่คงเหลือจากโครงการที่จบแลว หรือเปนการถือครอง
ทรัพยสินซึ่งไดเริ่มดําเนินการไปแลวภายใตโครงการแกรนด คาแนล 
ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 หรือ การใหเชาพื้นที่โครงการ 
Union Square โดยบริษัท พัฒนธนาบุรี จํากัด ซึ่ง ผูทําคําเสนอซื้อ
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ถือหุนสามัญรอยละ 50 ผานเจริญกฤษรอยละ 25 และเบ็ลพารคอีก
รอยละ 25 
การใชสิทธิซื้อ (Call Option) ภายใน 3 ปนับแตวันโอนกิจการ
ทั้งหมด และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 
ภายหลังจาก 3 ป ในการซื้อทรัพยสินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

1. ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวนที่ 2 (อาคาร
สํานักงานและศูนยการประชุมและแสดงสินคา) โดยกิจการไดรับ
สิทธิจากเจริญกฤษ 

2. ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 
5 (ถือกรรมสิทธิ์รวมกับบริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด) (ถนนหลัก
ในโครงการจดภารจํายอมใหโครงการตางๆ), โครงการ 7 (พาณิช
ยกรรม), โครงการ 8 (อาคารชุดพักอาศัย), โครงการ 9 (พาณิชยก
รรม), โครงการ 10 (กําหนดรูปแบบพัฒนาในอนาคต) และพื้นที่
สวนกลางของโครงการทั้งหมด โดยกิจการไดรับสิทธิจากแกรนด 
ฟอรจูน 

3. ที่ดินเปลาภายในบริเวณโครงการ เบ็ล พารค เรสซิเดนซ โดย
กิจการไดรับสิทธิจากเบ็ลพารค 

 
(2)  มาตรการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหวางกิจการกับบริษัท

ที่เกี่ยวของภายในกลุมรัตนรักษ 

ภายหลังการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ ทางกลุมรัตนรักษซึ่งไดแสดงเจตจํานงที่จะไมขายหุน
ของกิจการที่ตนถืออยู จึงจะยังคงเปนหนึ่งในกลุมผูถือหุนใหญของกิจการในอนาคต อยางไรก็ดีใน
ขณะเดียวกัน กลุมรัตนรักษก็ยังคงเปนผูถือหุนใหญ และ/หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงหนึ่ง ซึ่งปจจุบันดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกัน 

ดังนั้น กลุมรัตนรักษจึงมีแผนจะดําเนินการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 
Interest) โดยตกลงจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการทยอยลดสัดสวนการถือหุนในกิจการลง
ใหเหลือไมเกินรอยละ 25 ภายในระยะเวลา 2 ป โดยนายกฤตย รัตนรักษ บุคคลที่เกี่ยวของ และ
บุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธในเชิงธุรกิจหรือการถือหุนกลุมรัตนรักษจะลาออกจากตําแหนงที่มีสวน
รวมในการบริหารในกิจการ หลังจากที่ประชุมผูถือหุนของมีเดียสอนุมัติการเขาทํารายการและการ
มีการดําเนินการโอนกิจการแลวเสร็จ  

นอกจากนี้ บริษัทที่เกี่ยวของในกลุมรัตนรักษ ไดแก บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด บริษัท 
สเตอรลิง อีควิตี้ จํากัด และบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับกิจการ โดยให
สิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกิจการ ในการซื้อ
ทรัพยสินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกลุมรัตนรักษ ที่มีความเกี่ยวของในเชิงทําเลที่ตั้ง 
และ/หรือการบริหารจัดการ และ/หรือการรวมทุนกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของผูทําคํา
เสนอซื้อทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วันที่ทําสัญญา : 17 ธันวาคม 2552 
บริษัทที่เกี่ยวของ : 1. บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด (“ตนสนเพลินจิต”) 

2. บริษัท สเตอรลิง อีควิตี้ จํากัด (“สเตอรลิง”) 
3. บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) 

สาระสําคัญ
สัญญา 

: การใชสิทธิซื้อ (Call Option) ภายใน 3 ปนับแตวันโอนกิจการ
ทั้งหมด และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 
ภายหลังจาก 3 ป ในการซื้อทรัพยสินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

1. ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 
3 (บานเดี่ยว) โครงการ 5 (ถนนหลักในโครงการจดภารจํายอมให
โครงการตางๆ) และโครงการ 6 (อาคารชุดพักอาศัย) โดยกิจการ
ไดรับสิทธิจากตนสนเพลินจิต 

2. ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวนที่ 3 
(โรงแรม) โดยกิจการไดรับสิทธิจากสเตอรลิง 

3. ที่ดินและสโมสร และสํานักงานขายในโครงการแกรนด คาแนล 
ดอนเมือง (โครงการ 4)  โดยกิจการไดรับสิทธิจากสเตอรลิง 

4. ที่ดินในกรรมสิทธิของแกรนด ฟอรจูน (รายละเอียดตามขอ 5.4 
(1) ขางตน 
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บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย”  

บจ. มีเดีย สตูดิโอ  
“ธุรกิจโทรทัศน” 

100% 70.28% 
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท 

“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย” 
บจ. พระราม 9 

“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย” 

78.57% 78.12% 
บจ. เขาเขียวคันทรี่คลับ 

“ธุรกิจสนามกอลฟ” 

สวนที่ 3 

รายละเอียดของกิจการ 
 
1. ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “มีเดียส”) กอตั้งเมื่อ 22 เมษายน 
2528 โดยเริ่มจากการเปนตัวแทนบริหารการจําหนายเวลาโฆษณาใหกับรายการโทรทัศนตางๆ จวบจน
ป 2532 บริษัทไดริเริ่มขยายขอบเขตทางธุรกิจยิ่งขึ้น โดยซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศนตางๆ เพื่อ
ดําเนินการผลิตรายการ และจําหนายเวลาโฆษณารายการควบคูกัน และไดนําหุนสามัญเขาเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2539 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กิจการมีบริษัทในกลุมรวม 5 บริษัท สามารถแบงตามประเภทของ
ธุรกิจ ดังนี้ 

 
ธุรกิจโทรทัศน 1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) ผลิตรายการ

 โทรทัศน และจําหนายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน  
  2.   บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน  

ธุรกิจสนามกอลฟ    บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จํากัด  

บริษัทที่ไมไดประกอบกิจการ  ไดแก 
1. บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 
2. บริษัท อิลูรา (ประเทศไทย) จํากัด (ศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย

เด็ดขาด) 
 

แผนภาพแสดงโครงสรางธุรกจิของกลุมบริษัท ณ ปจจุบัน 

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของกิจการ ครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติการ
เขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ 
สงผลให กิจการประกอบธุรกิจใน 3 กลุม คือ ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจสนามกอลฟ และ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย โครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทจะเปน ดังนี้ 
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1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

หนวย: ลานบาท ป 2549 ป 2550 ป 2551 9 เดือน 2552
 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

สินทรัพยรวม 1,883 1,936 1,966 1,900 
หนี้สินรวม 150 133 141 147 

สวนของผูถือหุน 1,516 1,556 1,610 1,753 
ทุนจดทะเบียน 1,312 1,312 1,312 1,312 
รายไดรวม 826 866 900 651 
คาใชจายรวม 704 751 795 623 
กําไรสุทธิ 122 115 105 28 

กําไรสุทธิตอหุน 0.37 0.36 0.32 0.09 
เงินปนผลตอหุน 0.00 0.25 0.25 0.30 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 4.62 4.84 4.91 4.68 
ที่มา :  งบการเงินรวมของกิจการ 
หมายเหตุ: ผูถือหลักทรัพยสามารถดูงบการเงิน และหาขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจการไดจาก Web Site ของ

สํานักงาน กลต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 
 

1.3 โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 

(1)  รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนลาสุดของกิจการ ณ วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2552 

โครงสรางผูถือหุนกอนการทําคําเสนอซือ้ 

ช่ือผูถือหุน 
จํานวนหุน  

(หุน) 
รอยละเม่ือ
เทียบกับ
จํานวนหุน
ทั้งหมด 

รอยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ
ในการออก
เสียงทั้งหมด 

1. กลุมรัตนรักษ 241,896,582 73.73% 73.73% 
 - บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 190,685,482 58.12% 58.12% 
 - บริษัท บีบีทีวี แอสเซทแมเนจเมนท จํากัด 29,526,600 9.00% 9.00% 
 - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากดั 19,684,500 6.00% 6.00% 
 - บริษัท บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จํากัด 2,000,000 0.61% 0.61% 
2. กลุมนางยุวดี บญุครอง 18,706,803 5.70% 5.70% 
 - นางยุวดี บุญครอง 18,631,803 5.68% 5.68% 
 - นายธนัฐ บุญครอง 30,000 0.01% 0.01% 
 - นางอําพัน บุญครอง 30,000 0.01% 0.01% 
 - นายนัฎฐ บญุครอง 15,000 0.00% 0.00% 
3. กลุมนายโฆษิต สวิุนิจจิต 13,404,728 4.09% 4.09% 
 - นายโฆษิต สุวินจิจิต 12,842,598 3.91% 3.91% 



แบบ 247-4 

สวนที่ 3 หนา 3 

โครงสรางผูถือหุนกอนการทําคําเสนอซือ้ 

ช่ือผูถือหุน 
จํานวนหุน  

(หุน) 
รอยละเม่ือ
เทียบกับ
จํานวนหุน
ทั้งหมด 

รอยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ
ในการออก
เสียงทั้งหมด 

 - นางสาวลินจง สวิุนิจจิต 562,100 0.17% 0.17% 
 - นายเดชา สุวินิจจิต 30 0.00% 0.00% 
4. กลุมนายทศพล แววมณีวรรณ 7,572,000 2.31% 2.31% 
 - นายทศพล แววมณีวรรณ 3,942,000 1.20% 1.20% 
 - นางสาว วรารัตน แววมณีวรรณ 780,000 0.24% 0.24% 
 - นายอรรถสินธุ แววมณีวรรณ 1,650,000 0.50% 0.50% 
 - นางสาว คุณีรัตน แววมณีวรรณ 1,200,000 0.37% 0.37% 
5. นางพรรทิภา สกุลชัย 5,194,378 1.58% 1.58% 
6. นางสาว จินตนา กาญจนกําเนิด 4,753,200 1.45% 1.45% 
7. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 4,115,973 1.25% 1.25% 
8. บริษัท กสม จํากดั 3,280,000 1.00% 1.00% 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1,689,600 0.52% 0.52% 
10. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 1,641,000 0.50% 0.50% 
รวม 302,254,264 92.13% 92.13% 

  
(2)  โครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 

หากมีผูเสนอขายหุนของกิจการทั้งหมดตามที่ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการ ยกเวนหุนสามัญที่ถือโดยกลุมรัตนรักษ  โครงสรางผูถือหุนภายหลังการทําคําเสนอซื้อจะ
เปนดังนี้ 

 
โครงสรางผูถือหุนหลังการทําคําเสนอซือ้ 

ช่ือผูถือหุน 
จํานวนหุน  

(หุน) 
รอยละเม่ือ
เทียบกับ
จํานวนหุน
ทั้งหมด 

รอยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ
ในการออก
เสียงทั้งหมด 

1. ผูทําคําเสนอซือ้    
 - บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 498,857,009 48.56% 48.56% 
 - บริษัท เบ็ลพารค เรสซิเดนซ จํากดั 75,052,222 7.31% 7.31% 
 - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ 24,945,724 2.43% 2.43% 
 - นางสาวรมณี บญุดีเจริญ 24,945,724 2.43% 2.43% 
รวม ผูทําคําเสนอซื้อ 623,800,679 60.72% 60.72% 
2. กลุมรัตนรักษ    
 - บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 190,685,482 18.56% 18.56% 
 - บริษัท เค อาร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 78,759,811 7.67% 7.67% 
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โครงสรางผูถือหุนหลังการทําคําเสนอซือ้ 

ช่ือผูถือหุน 
จํานวนหุน  

(หุน) 
รอยละเม่ือ
เทียบกับ
จํานวนหุน
ทั้งหมด 

รอยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ
ในการออก
เสียงทั้งหมด 

 - บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด 58,789,198 5.72% 5.72% 
 - บริษัท จ ีแอล แอสเซสท จํากัด 24,116,000 2.35% 2.35% 
 - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด 29,526,600  2.87% 2.87% 
 - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากดั 19,684,500 1.92% 1.92% 
 - บริษัท บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จํากัด 2,000,000 0.19% 0.19% 
รวม กลุมรัตนรกัษ 403,561,591 39.28% 39.28% 
รวม 1,027,362,270 100% 100% 
หมายเหตุ : บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทย ุจํากัด บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด 

บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด บริษัท บบีทีีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด บริษัท บบีทีีวี เอ็คควิต้ี 
จํากัด (รวมเรียกวา "กลุมบบีีทวีี") เปนกลุมบริษัทรวมทุนระหวางกลุมรัตนรักษและบุคคลอื่น  
สําหรับบริษัท เค อาร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ("เคอาร") เปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยกลุมรัตนรักษ
รอยละ 100 ทัง้นี้ บริษัทในกลุมบีบีทีวีและเคอารไมเปนบุคคลที่รวมกระทําการ (Acting in 
Concert) 

1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการลาสุดของกิจการ และที่คาดวาจะเปนหลังการทําคําเสนอ
ซื้อ 

1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการกอนการทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ * ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ จิรวิศัลย * กรรมการ 
3. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ * กรรมการ 
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ * กรรมการ 
5. นายชลอ นาคออน กรรมการ 
6. นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา กรรมการ 
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเชษฐ รักตะกนิษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสวาง ทองสมุทร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

* หมายเหตุ: ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 แทนกรรมการ
เดิมที่ลาออกจากตําแหนง 4 ทาน คือ 1) นายกฤตย รัตนรักษ 2) นางชาลอต 
โทณวณิก 3) นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล 4) นายพลากร สมสุวรรณ 
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1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดวาจะเปนหลังทําคําเสนอซื้อ 

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางการถือหุน โครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบาย
และแผนธุรกิจของกิจการ และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ หากเห็นวาเหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อและ
ตําแหนงของกรรมการดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของกิจการ (แลวแตกรณี) ซึ่งจะไดมีการจัดประชุมตอไป นอกจากนี้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เชน มีกรรมการลาออก หรือครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ผูทําคําเสนอ
ซื้อจะพิจารณาดําเนินการตามที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของกิจการ และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่
คาดวาจะเปนหลังทําคําเสนอซื้อ (อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) มีดังนี้ 

 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
3. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ กรรมการ 
4. นายชุมพล สุรินทราบูรณ กรรมการ 
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ 
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ 
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเชษฐ รักตะกนิษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสวาง ทองสมุทร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2553 ที่ผานมา ไดมีมติแตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงจากการลาออกของ
กรรมการกอนครบวาระ 4 ทาน คือ นายเชษฐ รักตะกนิษฐ นายสวาง ทองสมุทร นายชลอ  
นาคออน และนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา โดยมีรายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 
มกราคม 2553 ดังนี้  

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ 
3. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
5. นายมงคล เปาอินทร กรรมการ 
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ 
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ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
9. นายบรรพต หงษทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
1.5 ราคาสูงสุดและต่ําสุดของหุนของกิจการแตละไตรมาสในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ราคาตํ่าสุดและสูงสุด (บาทตอหุน)  ไตรมาส ราคาตํ่าสุด ราคาสูงสุด 
ม.ค. – มี.ค. 6.20 9.40 
เม.ย. – มิ.ย. 4.50 7.35 
ก.ค. – ก.ย. 5.00 6.65 

2549 

ต.ค. – ธ.ค. 5.35 7.15 
ม.ค. – มี.ค. 6.05 8.65 
เม.ย. – มิ.ย. 6.15 7.55 
ก.ค. – ก.ย. 5.60 6.85 

2550 

ต.ค. – ธ.ค. 5.90 6.40 
ม.ค. – มี.ค. 5.30 6.45 
เม.ย. – มิ.ย. 4.60 6.85 
ก.ค. – ก.ย. 4.30 5.35 

2551 

ต.ค. – ธ.ค. 2.80 3.90 
ม.ค. – มี.ค. 4.00 6.30 
เม.ย. – มิ.ย. 4.40 5.85 

2552 

ก.ค. – ก.ย. 4.90 5.85 
 

2. แผนการดําเนนิการภายหลังการเขาครอบงาํกิจการ 

2.1  สถานภาพของกิจการ  

 ผูทําคําเสนอซื้อจะยังคงสภาพของกิจการใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตอไป ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถดํารงสภาพการเปนบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณาสั่งเพิกถอนหุน
สามัญจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 อยางไรก็ดี เนื่องจากการไดมาตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดที่มีผลบังคับใชในวันที่ 18 
ธันวาคม 2552 จัดเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดย
ออม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 237 เปนเหตุใหกิจการมีหนาที่ยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พิจารณารับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดพิจารณาคําขอของบริษัท และแจงอนุมัติเปนการเบื้องตนในการรับหลักทรัพยของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยกําหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
ดังนี้ 
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1. กําหนดใหมีเดียสหามผูถือหุนในกลุมของผูทําคําเสนอซื้อขายหุนจํานวนรอยละ 55 ของหุน
สามัญเพิ่มทุนที่มีเดียสออกใหมเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยฯ ส่ังรับหุน
สามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม โดยผอนผันใหเมื่อครบกําหนดทุกๆ 6 เดือน 
สามารถทยอยขายหุนไดรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกส่ังหามขาย 

2. มีเดียสไดดําเนินการใหผูถือหุนในกลุมของผูทําคําเสนอซื้อนําหุนสามัญที่ไดจากการเพิ่มทุน
มาฝากไวที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนที่เรียบรอยแลว 

3. กําหนดใหมีเดียสดําเนินการแกไขปญหาการกระจายการถือหุนของผูถือหุนรายยอยใหเปนไป
ตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน โดยใหรายงาน
ความคืบหนาเรื่องการแกไขการกระจายการถือหุนรายยอยภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 
และครั้งตอไปทุก 6 เดือนจนกวาจะครบ 2 ป 

อนึ่ง จากการที่กอนการทํารายการ หุนของกิจการมีสภาพคลองการซื้อขายคอนขางต่ํา และมี
สัดสวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนรายยอยต่ําประมาณรอยละ 13.72 และภายหลังการทํารายการ คาดวา
สัดสวนผูถือหุนรายยอยจะลดต่ําลงไปอีก ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่หุนมีสภาพคลองนอย ทํา
ใหซื้อขายหุนไมไดในราคายุติธรรม หรือไมสามารถซื้อขายหุนไดในเวลาและปริมาณที่ตองการ 

 
2.2  นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

 วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ: ผูทําคําเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ
กิจการเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมุงเนนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบาน
เดี่ยวและอาคารชุดที่พักอาศัย และโครงการเชิงพาณิชยในรูปแบบอาคารสํานักงานและพื้นที่รานคาที่มี
คุณภาพเพื่อจําหนาย/ใหบริการแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการโดยสรุปคือ 

 โครงการเบ็ล สกาย เปนโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย 17 อาคาร จํานวน 3,300 ยูนิต เปน
อาคารสูง 8 ชั้น ตั้งอยูบนถนนกําแพงเพชร 6 (ถนนคูขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต)เลียบทางรถไฟและมี
พื้นที่โครงการติดกับโรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมของโครงการกวา 
3,400 ลานบาท คาดวาจะสามารถเริ่มโครงการไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 

 โครงการสํานักงานเดอะไนน เปนโครงการอาคารสํานักงาน โดยมีพื้นที่เชาประมาณ 66,000 
ตารางเมตร ประกอบดวยสวนโพเดียม 8 ชั้น และสวนสํานักงานเปน 2 อาคาร สูง 31 ชั้นและ 38 ชั้น
ตามลําดับ ตั้งอยูบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยูดานหลังโครงการศูนยการคา เซ็นทรัล
พลาซาพระราม 9 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง  มีมูลคาเงินลงทุนรวม (ไมนับรวมสวนที่เปดใชแลว
บางสวน) ประมาณ 1,800 ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป และจะแลวเสร็จและ
เปดใหบริการไดในป 2557 

 โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และ 2  เปนโครงการบานเดี่ยว โดยโครงการที่ 1 
และโครงการที่ 2 ประกอบไปดวยที่ดินจัดสรรจํานวน 194 แปลง และ 199 แปลง ตามลําดับ ตั้งอยู
บริเวณดอนเมืองใกลสถานีรถไฟหลักส่ี ทางดวนขั้นที่ 2 และทางยกระดับโฮปเวลล ซึ่งกิจการถือสิทธิใน
การบริหารจัดการ บริหารการตลาดและการขายโครงการ โดยคาดวาจะไดรับคาบริหารโครงการทั้งหมด
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ประมาณ 100-120 ลานบาท (ไมรวมคาบริหารการตลาดและบริหารการกอสราง) ภายในชวง 3-4 ป
ขางหนา 

โครงการเบ็ล อเวนิว รัชดา-พระราม 9 เปนโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย 8 อาคาร จํานวน 2,024 
ยูนิต เปนอาคารสูง 27 ชั้น 34 ชั้น 36 ชั้น และ 43 ชั้น อยางละ 2 อาคาร มีพื้นที่ซึ่งขออนุญาตกอสราง
รวมทั้งส้ิน 343,313 ตารางเมตร โดยจะมีสวนที่พัฒนาเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อเชาจํานวน 2 ชั้น 
โครงการอยูหางจากสถานีรถไฟฟามหานครประมาณ 400 เมตร มูลคาเงินลงทุนรวมของโครงการ
โดยประมาณ 8,000 ลานบาท คาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 4 ป ณ ปจจุบันไดดําเนินการกอสราง
เสร็จถึงขั้นที่ 1 ของอาคาร และคาดวาจะแลวเสร็จบางสวนในป 2554 โดยคาดวาจะกอใหเกิดรายได
ประมาณ 12,000 ลานบาท 

 โครงการอาคารสํานักงานพระราม 9 สแควรสวน 1.2 เปนโครงการอาคารสํานักงาน มีพื้นที่เชา
ประมาณ 65,000 ตารางเมตร เปนอาคารสูง 2 อาคาร สูง 26 ชั้นและ 36 ช้ันตามลําดับ ตั้งอยูบริเวณ
แยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยูติดกับสถานีรถไฟฟามหานครและโครงการศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 9 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง โครงการดังกลาวมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 3000 
ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 3 ป และจะแลวเสร็จและเริ่มใหบริการประมาณ
ป 2556 ปจจุบันโครงการอยูระหวางชวงออกแบบงานสถาปตยกรรม 

จากการที่ผูทําคําเสนอซื้อมีแผนที่จะมุงเนนธุรกิจอสังหาริมทรัพย จึงคาดไดวา ตอไปในอนาคต 
สัดสวนของรายไดจากธุรกิจเดิมของกิจการอาจนอยลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับรายไดรวมของ
กิจการ โดยกิจการมีแผนในการถายโอนธุรกิจและสินทรัพยที่เกี่ยวกับธุรกิจส่ือโทรทัศนทั้งหมดไปอยูที่
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกิจการ และมีเดีย สตูดิโอ จะเปนผูดําเนินการธุรกิจส่ือ
ทั้งหมด ทั้งนี้ คาดวาการถายโอนธุรกิจส่ือจะแลวเสร็จในชวงไตรมาส 1 ของป 2553 สําหรับ ธุรกิจสนาม
กอลฟจะยังคงดําเนินการภายใต บริษัท เขาเขียว คันทรี่ คลับ จํากัด  

ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแกวงตัว ซึ่งรายไดจาก
อสังหาริมทรัพยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลักหลายประการอาทิเชน มาตรฐานบัญชีในการรับรูรายได 
ความสามารถในการขาย ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง ความ
เพียงพอของแหลงเงินลงทุนเพื่อใชในการพัฒนาโครงการ ความคืบหนาของการกอสรางการตามแผนงาน 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายในการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชย และ สถานการณทาง
การเมือง 

อนึ่ง จากการที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญของกิจการ ยังคงอยูในชวงเริ่มตนพัฒนา
โครงการ ดังนั้น กิจการจึงจําเปนตองสํารองเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อใชในโครงการ  ในขณะที่โครงการ
ของกลุมเปนโครงการขนาดใหญ ตองใชเวลาในการกอสราง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการรับรูรายได 
และความสามารถในการจายปนผลของกิจการในชวงระยะเวลา 1 – 2 ปขางหนาแผนการจําหนาย
สินทรัพยหลักของกิจการหรือบริษัทยอย: ผูทําคําเสนอซ้ือคาดวาอาจจะพิจารณาที่จะจําหนาย
สินทรัพยหลักในสวนของธุรกิจเดิมของกิจการที่เกี่ยวของกับ 1) ธุรกิจโทรทัศน และ 2) ธุรกิจสนามกอลฟ 
เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจหลักในอนาคตของกิจการ โดยจะพิจารณาวาอาจจะจําหนายสินทรัพยดังกลาว
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ออกไปในชวงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย ความสนใจของผูซื้อ และการเจรจา
ในราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 โครงสรางองคกรและการบริหาร: ผูทําคําเสนอซื้อมีแผนที่จะเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของกิจการตามที่ไดเปดเผยรายชื่อไวในขอ 1.4.2 อยางไรก็ดีรายชื่อและจํานวนกรรมการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อซึ่งจะเขามา
เปนผูบริหารของกิจการภายหลังสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดมีผลบังคับใชในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 
ประกอบไปดวย 

1. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการผูจัดการและรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย
 ขาย และการตลาด 

2.  นายชุมพล สุรินทราบูรณ กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
3.  นางสาวรมณี บุญดีเจริญ รักษาการรองกรรมการผูจัดการ 
4.  นายวีระ ธนากรภักดี ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารโครงการ 
5.  นางสาวศศิธร ชุติพงษเลิศรังสี ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายธุรการและกฎหมาย 
6.  นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 ในสวนของธุรกิจโทรทัศนของกิจการนั้น พนักงานและผูบริหารเดิมของกิจการจะมีการถายโอนมา
ดําเนินการภายใตบริษัท มีเดีย สตูดิโอ ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกิจการ 

 โครงสรางทางการเงิน: จากการที่ผูทําคําเสนอซื้อมีแผนที่จะมุงเนนการดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย จึงทําใหโครงสรางทางการเงินในอนาคตของกิจการอาจมีลักษณะที่เปล่ียนไป โดยนาจะ
มีสัดสวนเงินกูตอทุนที่สูงขึ้นตามลักษณะปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยโครงการที่ไดกลาวมาในขอ 
2.2 นั้นสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเปนที่เรียบรอยแลว  

นโยบายการจายปนผล: กิจการมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการกิจการในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลง
นโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของกิจการ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของ
กิจการในอนาคต 

 
2.3  รายการระหวางกัน 

กอนการทําสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ผูทําคําเสนอซื้อและกิจการไมมีรายการระหวางกัน อยางไร
ก็ดี ภายหลังการทําสัญญาดังกลาวและการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตาม
มาตรา 258 กับกิจการจะมีรายการระหวางกันในอนาคต ซึ่งเกิดจาก (1) สัญญา สิทธิ หนาที่ และภาระ
ผูกพันที่กิจการรับโอนมาจากแกรนด คาแนล (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 4.1) และ (2) 
บันทึกขอตกลงระหวางกิจการและบริษัทในเครือของผูทําคําเสนอซื้อซึ่งมิไดปรับเขารวมกับกิจการ (ตาม
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รายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 5.4) โดยลักษณะของรายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สามารถสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้ 

ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
1.  การจางบริหาร

โครงการ 
แกรนด คาแนล 
ดอนเมือง 
โครงการ 1 และ 2  

- แกรนด ฟอรจูน ในฐานะ
ผูวาจางกิจการ (ผูทําคํา
เสนอซือ้ถอืหุนแกรนด 
ฟอรจูนรอยละ 40 และมี
อํานาจควบคุมการ
บริหารในบริษัท และกลุม
รัตนรักษถือหุนแกรนด 
ฟอรจูนรอยละ 60) 

- บรีเก็จท ในฐานะผูวาจาง
กิจการ (ผูทําคําเสนอซือ้
ถือหุนบรีเก็จทรอยละ 
100) 

อัตราคาจางรวมที่กิจการ
ไดรับเปนอัตราที่สูงกวา
คาธรรมเนียม 
การบริหารโครงการ
โดยทั่วไป 

-  คาจางบริหารการขายบานและ
ที่ดิน  รอยละ 2.0 ของมูลคา
ที่ดิน และ/หรือบาน  

-  คาจางบริหารการตลาด รอยละ 
12.5 ของมูลคาการตลาดและ
ประชาสัมพันธในกรณีที่กิจการ
เปนผูดําเนินการเอง และรอย
ละ 3.0 ของมลูคาการตลาด
และประชาสัมพันธ ในกรณี
วาจางใหผูอื่นดําเนินการแทน 

-  คาจางบริหารโครงการ 7.8 
ลานบาทตอไตรมาสรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

-  คาจางบริหารควบคุมการ
กอสราง รอยละ 6.0 ของมลูคา
การกอสรางบาน 

2. การใหความ
ชวยเหลอืทาง
การเงิน (เงินกูยืม/
การค้ําประกัน
วงเงินกูยืม) 

- เจริญกฤษและบริษัท
สกายเวย เรียลต้ี จํากัด 
(“สกายเวย”) ในฐานะผูให
เงินกูแกแกรนด คาแนล 
(ซึ่งไดมีการโอนหนี้สินเขา
กิจการแลว) (ผูทาํคําเสนอ
ซื้อถอืหุนในเจริญกฤษรอย
ละ 99.76 และสกายเวย 
รอยละ 100) 

-  เจริญกฤษในฐานะผูให
เงินกูแกพระราม 9  
(บริษัทยอยของกจิการ) 
(ผูทําคําเสนอซื้อถือหุนใน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- นายโยธิน บุญดีเจริญ 
และนายเจตรศิริ  
บุญดีเจริญ ในฐานะผูคํ้า
ประกันวงเงินกูจํานวน 
3,819.20 ลานบาท 
ใหแกเบล็ดี 

- เงินกูยืมมีการกาํหนด
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
สถาบันการเงินทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 

- เงินกูยืมมีการกาํหนด
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
สถาบันการเงินทัว่ไป  
 
 
- การค้ําประกันวงเงินกูยืม
ไมมีการคิดคาใชจายใดๆ 

กิจการ 
- ต๋ัวสัญญาใชเงิน 340.09 ลาน
บาท (เจริญกฤษ) อัตราดอกเบี้ย 
MLR ตอป  

- ต๋ัวเงินจาย 39 ลานบาท (เจริญ
กฤษ 12 ลานบาท สกายเวย 27 
ลานบาท) อัตราดอกเบี้ย 
MLR+0.25% ตอป 

 

พระราม 9 
-  เงินกูยืม 51.90 ลานบาท (เจริญ
กฤษ)  อัตราดอกเบี้ย MLR + 
0.25%ตอป 

 

เบ็ลดี 
-  วงเงินคํ้าประกนั 3,819.20  
ลานบาท   
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ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
3. รายการที่เกี่ยวของกับการที่กิจการไดรับสิทธิซื้อ (Call Option) และสทิธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ใน
การซื้อทรัพยสินจากบริษัทในเครือของผูทําคําเสนอซื้อ 
3.1 การซื้อทรัพยสินที่

กิจการไดรับสิทธิ
ซื้อ (Call Option) 
ระยะเวลา 3 ปนบั
แตวันโอนกจิการ
ทั้งหมด และสิทธิ
ในการปฏิเสธกอน 
(Right of First 
Refusal) ภายหลัง
จาก 3 ป เพ่ือ
นํามาพัฒนา 

- เจริญกฤษ ในฐานะผูให
สิทธิแกกิจการ ในการซื้อ
ที่ดินเปลาเพื่อพัฒนา
โครงการพระราม 9 
สแควร สวนที่ 2  (ผูทําคํา
เสนอซือ้ถอืหุนเจริญกฤษ
รอยละ 99.76) 

- แกรนด ฟอรจูน ในฐานะ
ผูใหสิทธิแกกิจการ ใน
การซื้อที่ดินเปลาเพื่อ
พัฒนาโครงการแกรนด 
คาแนล ดอนเมอืง 
(โครงการอนาคต) (ผูทํา
คําเสนอซือ้ถอืหุนแกรนด 
ฟอรจูนรอยละ 40 และมี
อํานาจควบคุมการ
บริหารในบริษัท และกลุม
รัตนรักษถือหุนแกรนด 
ฟอรจูนรอยละ 60) 

- เบ็ลพารค ในฐานะผูให
สิทธิแกกิจการ ในการซื้อ
ที่ดินเปลาภายในบริเวณ
โครงการ เบ็ล พารค เรสซิ
เดนซ (ผูทําคําเสนอซือ้ถอื
หุนเบ็ลพารครอยละ 100) 

ภายใน 3 ปนบัแตวันโอน
กิจการทั้งหมด 
ราคาไมเกินราคายุติธรรม
ตามที่ผูประเมินราคาอิสระ
ที่กิจการและเจรญิกฤษ/
แกรนด ฟอรจูน/เบ็ลพารค 
(แลวแตกรณี) จะรวมกัน
แตงต้ังจากบัญชีรายชื่อ
ของผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินเพื่อวัตถปุระสงค
สาธารณะที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย 
และสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย 
 
เมื่อพนวันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ป 
ราคาเดียวกันกับที่เจริญ
กฤษ/แกรนด ฟอรจูน/เบล็
พารค (แลวแตกรณี) เสนอ
ขายทรัพยสินใหกบั
บุคคลภายนอก หรือราคา
เดียวกันกับที่
บุคคลภายนอกเสนอซือ้
ทรัพยสินจากเจรญิกฤษ/
แกรนด ฟอรจูน/เบ็ลพารค 
(แลวแตกรณี) 

- ปจจุบันกิจการยังไมไดใชสิทธิ
ในการซื้อทรัพยสนิใด ๆ 

3.2 เงินมัดจําในการ
เชาที่ดิน 

- เจริญกฤษ ในฐานะผูให
สิทธิซื้อ/เชาที่ดินเปลา
เพ่ือพัฒนาโครงการ
พระราม 9 สแควร สวนที่ 
2 แกพระราม 9 โดย
พระราม 9 ไดวางเงินมัด
จําลวงหนาสําหรับสิทธิ์
ดังกลาว (ผูทําคําเสนอซือ้

เงินมัดจําดังกลาวคิดเปน
ประมาณรอยละ 5 ของ
มูลคาที่ดิน ซึ่งพระราม 9 
จะไดรับคืนจากเจริญกฤษ 
หากในอนาคตไมประสงค
จะซื้อ/เชาที่ดินดังกลาว 

113.98 ลานบาท 
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ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
ถือหุนเจริญกฤษรอยละ 
99.76) 

3.3 สิทธิในการเรียก
คืนคาพัฒนา
โครงการ ซึ่ง
พระราม 9 ลงทุน
พัฒนาโครงการ
พระราม 9 สแควร 
สวนที่ 2 บนที่ดิน
ของเจริญกฤษ ซึง่
พระราม 9 มีแผน
จะเขาซือ้/เชา
ระยะยาวบนที่ดิน
ดังกลาว 

- เจริญกฤษ ในฐานะผู
ยินยอมคืนเงนิคาพัฒนา
ที่ดิน หากพระราม 9 ไม
ประสงคจะซือ้/เชาที่ดิน
ดังกลาวอีก (ผูทําคํา
เสนอซือ้ถอืหุนเจริญกฤษ
รอยละ 99.76) 

สิทธิในการเรียกคนืคา
พัฒนาโครงการเต็ม
จํานวน 

98.59 ลานบาท 

4. สัญญาจะซือ้จะ
ขายหองชุด
โครงการเบ็ล อเว
นิว จากเบล็ดี ซึ่งบ
รีเก็จทและเจริญ
กฤษไดรับโอน
สิทธิ์จากเจาหนี้
ปรับโครงสราง ซึ่ง
ไดทําสัญญาจะ
ซื้อจะขาย
กรรมสิทธิ์หองชุด
กอนเบ็ลดีเขาแผน
ฟนฟูกิจการ 

- บรีเก็จท ในฐานะผูจะซือ้
หองชุดจากเบ็ลดี (ผูทํา
คําเสนอซือ้ถอืหุนบรีเก็จท
รอยละ 100) 

- เจริญกฤษ ในฐานะผูจะ
ซื้อหองชุดจากเบล็ดี 
(ผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

ราคาซื้อขายเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนฟนฟู
กิจการของเบล็ดี 

- บรีเก็จท 27.37 ลานบาท 
- เจริญกฤษ 9.89 ลานบาท 

5. เงินคางจาย  
(ซึ่งกิจการรับโอน
มาจากแกรนด 
คาแนล เนือ่งจาก
การทํารายการ
โอนสินทรัพย
ทั้งหมดของ 
แกรนด คาแนล) 

- เจริญกฤษ ในฐานะ
เจาหนี้เงินประกันการเชา
ใหแกแกรนด คาแนล  

 (ผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- สกายเวย ในฐานะเจาหนี้
เงินคางจายคาเชาที่ดิน
ของการรถไฟและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต
สรางสะพานใหแกแกรนด 
คาแนล (ผูทําคําเสนอซือ้

เงินคางจายที่เจริญกฤษ
และสกายเวยชําระแทน 
แกรนด คาแนล  ซึ่งเปนไป
ตามราคาทั่วไป โดยไมมี
การคิดดอกเบี้ยและเรียก
คืนเมื่อทวงถาม  

- เจริญกฤษ 0.92 ลานบาท 
-  สกายเวย  17.38 ลานบาท 
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ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
ถือหุนสกายเวยรอยละ 
100.00) 

6.  การชดใชเงินคา
ภาษีที่เกี่ยวของ
กับการโอน
ทรัพยสินของแก
รนด คาแนล ซึ่ง
ภาษีดังกลาว
กิจการสามารถ
เรียกรองคืนได
จากหนวยงาน
ราชการ 

- เจริญกฤษ ในฐานะ
ผูรับผิดชอบชดใชคืนเงิน
ภาษีใหแกกิจการ หาก
กิจการไมสามารถเรียก
คืนเงินดังกลาวจาก
หนวยงานราชการได 
(ผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- นายโยธิน บุญดีเจริญใน
ฐานะผูรับผิดชอบชดใช
คืนเงินภาษีใหแกกิจการ 
หากกิจการไมสามารถ
เรียกคืนเงินดังกลาวจาก
เจริญกฤษได 

การรับผิดชอบชดใชคืนเงิน
คาภาษีไมมีการคิด
คาใชจายใดๆ 

22.61 ลานบาท 

 
หากในอนาคตกิจการมีการทํารายการระหวางกันกับผูทําคําเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 

258 เพิ่มเติมจากนี้ กิจการจะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการทางการคาปกติ
และ/หรือเปนราคาตลาดซึ่งสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดย
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอกิจการและผูถือหุนเสมือนเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอกตาม
เงื่อนไขทางการคาทั่วไป โดยจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของการทํารายการระหวางกันนั้นๆ ทั้งนี้ กิจการจะ
ดําเนินการตามขอกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใสและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการ 
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สวนที่ 4 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
 

1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ 

ผูถือหุนซึ่งประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยของกิจการ ที่ถืออยูไมวาบางสวนหรือทั้งหมด จะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1.1 กรอก “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด  (มหาชน)” ตามภาคผนวก 
A. 2 สําหรับหุนสามัญ และตามภาคผนวก C. 2 สําหรับ NVDRs (“แบบตอบรับคําเสนอซื้อ”) ใหถูกตอง
และครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูแสดงเจตนาขาย 

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ประกอบดวย 

(ก) กรณีที่เปนใบหุน  ใหลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนเพื่อโอนลอยในชอง “ลงลายมือชื่อผูโอน” ใน
ดานหลังของใบหุนทุกใบดวยลายมือชื่อที่ถูกตอง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน จํานวน  2 ชุด ของ
ผูตอบรับคําเสนอซื้อตามขอ 1.2 (ค-จ) ตามแตกรณี 

    ในกรณีใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิสูญหาย ผูแสดงเจตนาขายจะตองติดตอกับบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เพื่อใหศูนยรับฝาก
หลักทรัพยดําเนินการออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิใหมเพื่อนําใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ใหมมาเสนอขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย แตเนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุน/
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหมตองใชระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห ดังนั้นผูแสดงเจตนาขายจึงควร
ติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม ลวงหนากอนส้ินสุด
ระยะเวลารับซื้อประมาณ 2 สัปดาห 

(ข) กรณีที่ฝากหุนไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปนี้ขอ
เรียกวา “ศูนยรับฝากหลักทรัพย“ (Scripless) ใหติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายมี
หุนที่จะเสนอขายฝากอยู พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูตอบรับคําเสนอซื้อ ตามที่ระบุไวในขอ 
1.2 (ค-จ) ตามแตกรณี เพื่อทําการโอนหุนเขาบัญชีดังนี้  

บมจ.หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เพื่อการทําคําเสนอซื้อ  
Kim Eng Securities (Thailand) Plc. for Tender Offer  
เลขที่บัญชี  200-000000352-1 

หรือ 

บมจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส เพื่อเทนเดอร ออฟเฟอร 
Asia Plus Securities Plc. for Tender Offer  
เลขที่บัญชี  008-000000014-8 

(ค) กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนบุคคลธรรมดา 

ผูถือหุนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอม 
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตอง
แนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองดวย)  

ผูถือหุนบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ  

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคล 

นิติบุคคลในประเทศไทย (Thai Juristic Person)  

- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 12 เดือน กอนวันสุดทายของ
ระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูที่มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมี
อํานาจลงนาม พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองดวย) ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

นิติบุคคลตางประเทศ (Foreign Juristic Person)   

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่
ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล 
ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขใน
การลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน  12 เดือน กอนวันสุดทายของ
ระยะเวลารับซื้อ)  พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และเอกสารที่รับรองตามขอ 1.2 (ค) ทั้งนี้ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง 
ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทํา หรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือ
หนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการในขางตน  

(จ) กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย 

ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของตนทุนของหุนที่นํามาเสนอขายในใบยืนยันราคา
ตนทุนหลักทรัพย เพื่อใชในการหักภาษี ณ ที่จายตามภาคผนวก A.3 สําหรับหุนสามัญ และตาม
ภาคผนวก C.3 สําหรับ NVDRs พรอมแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว  ทั้งนี้ หากผูแสดง
เจตนาขายมิไดระบุราคาตนทุน และมิไดแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนมาพรอมกับใบยืนยัน
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ราคาตนทุนหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษี ณ ที่จาย โดยคิดคํานวณภาษี
จากจํานวนเงินคาขายหุนทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ   

(ฉ) กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยดวยตนเอง  

ใหเตรียมหนังสือมอบอํานาจ ตามภาคผนวก A.4 สําหรับหุนสามัญ ตามภาคผนวก C.4 สําหรับ 
NVDR พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท (ในกรณีที่ตองการมอบอํานาจใหมาดําเนินการในเรื่อง
เดียว) หรือ 30 บาท (ในกรณีที่ตองการมอบอํานาจใหมาดําเนินการมากกวาหนึ่งเรื่อง) พรอม
หลักฐานของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ตามขอ 1.2 (ค-ง) ตามแตกรณี  

(ช) กรณีที่หุนที่ตองการเสนอขายติดจํานํา หรือ ภาระผูกพัน 

ผูแสดงเจตนาขายตองดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการเพิกถอนจํานํา หรือ ภาระผูกพันกอน โดย
ติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อดําเนินการปลดจํานํากอนที่จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซื้อ 
 
หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซื้อกรุณาติดตอ 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2658-6300 
โทรสาร 0-2658-6862 
คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ตอ 1780 
คุณนฤชล อธิธนบูรณ ตอ 1716 
คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ตอ 1713 
 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท 0-2680-1320 คุณธันญวริน  สิริธนะบูลย 
 0-2680-1318 คุณสุนันท ตั้งทวีพร 
 0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ   
 โทรสาร  0-2680-1733 
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1.3 การยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 

(1) กรณีใบหุน 

ใหยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ซึ่งกรอกขอความอยางครบถวนพรอมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุขางตน ณ ที่ทําการของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2552 
จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เฉพาะวันทําการ ภายในเวลา 9.00-16.30 น. ตามที่อยูดังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2658-6300 
โทรสาร 0-2658-6862 
คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ตอ 1780 
คุณนฤชล อธิธนบูรณ ตอ 1716 
คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ตอ 1713 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ชั้น  9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท 0-2680-1320 คุณธันญวริน  สิริธนะบูลย 
 0-2680-1318 คุณสุนันท ตั้งทวีพร 
 0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ   
 โทรสาร  0-2680-1733 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะเรงดําเนินการในการสงใบหุนใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อ
ตรวจสอบและดําเนินการเปลี่ยนหลักทรัพยในรูปใบหุนใหเปนหลักทรัพยในระบบไรใบหุน อยางไร
ก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยที่สงผลใหมีความลาชาในการโอนสิทธิในหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูแสดง
เจตนาขายอาจจะไดรับชําระคาหุนชากวาที่กําหนด และในกรณีที่ไมสามารถทําการโอนสิทธิ
ภายในระยะเวลาที่จะตองสรุปผลการรับซ้ือหลักทรัพย โดยเปนความผิดของผูแสดงเจตนาขาย 
จะถือวาการเสนอขายในกรณีนี้เปนโมฆะ  

(2) กรณีไรใบหุน  

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีหุนฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless) ผานบริษัท
หลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายเปดบัญชีซื้อขายหุนไวนั้นให
บริษัทหลักทรัพยนั้นเปนผูใหบริการรวบรวมและนําสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย โดยผู
แสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยพรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัท
หลักทรัพยดังกลาว  ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เฉพาะวันทํา
การ ภายในเวลา 9.00-16.30 น. 
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(3) กรณี NVDRs 

ในกรณีที่เปน NVDRs ผูแสดงเจตนาขายจะตองดําเนินการตามกระบวนการตอบรับคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย สําหรับ NVDRs ตามเอกสารแนบ C ในทางปฏิบัติ การเสนอขายในกรณีที่เปน NVDR 
จะตองใชระยะเวลาดําเนินการมากกวาการเสนอขายในกรณีใบหุน  และ กรณีไรใบหุน 1 วัน 
เนื่องจากจะตองมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เปนหุนสามัญในระบบไรใบหุน เพื่อนํามาเสนอขาย
แกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมสามารถรับซ้ือ NVDR ได
หากผูถือ NVDR ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยน NVDR เปนหุนสามัญในระบบไรใบหุนไดทัน
ภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้นเพื่อประโยชนของผูถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR ได
ภายในระยะเวลารับซื้อ ผูถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยลวงหนา
อยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซ้ือ 

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย  

หลักทรัพยทั้งหมดที่มีผูแสดงเจตนาขายจะมีการรับซ้ือทั้งส้ินภายใตคําเสนอซ้ือครั้งนี้ เวนแตในกรณีตาม
เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อที่ระบุไวในสวนที่ 1 ขอ 9 

3. วิธีการชําระราคา  

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะทําการชําระราคาใหแกผูแสดงเจตนาขายในวันทําการที่ 3 ถัดจากวันสุดทาย
ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวนัที่ 9 กุมภาพันธ 2553  ใหแกผูแสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย (และไมไดยกเลิกการแสดงเจตนาขาย)  

ทั้งนี้ ผูแสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชําระราคา 3 วิธี ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 :  รับโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยอัตโนมัติ   

กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบคําเสนอซื้อหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ตองเปนบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
เทานั้น  

กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบคําเสนอซื้อหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส  จํากัด (มหาชน)
ตองเปนบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เทานั้น 

โดยชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของผูแสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ผู
แสดงเจตนาขายจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือ สําเนา 
Statement บัญชีกระแสรายวัน อยางใดอยางหนึ่ง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการ
โอนเงินเขาบญัชีตั้งแตเวลา 14.00 น.ในวันกําหนดชําระราคา 

ในกรณีที่การโอนเงินดังกลาวไมสามารถกระทําไดดวยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยขอ
สงวนสิทธิ์ในการสั่งจายเปนเช็คแทน และ จะทําการแจงใหผูแสดงเจตนาขายทราบถึงการมารับเช็คตอไป 

ในกรณีที่ใหโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกลาวใน Bank Statement 
ในวันทําการถัดไป แตผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีตั้งแตวันกําหนดชําระราคา 
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ทางเลือกที่ 2 :  มารับเช็คดวยตนเอง  

สําหรับผูแสดงเจตนาขาย หรือผูรับมอบอํานาจของผูแสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบคําเสนอซื้อหลักทรัพยกับ
บริษัทหลักทรัพย  กิมเอ็ง  (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)  สามารถมารับเช็คไดที่บริษัทหลักทรัพย   
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ สําหรับผูแสดงเจตนาขาย หรือผูรับมอบอํานาจของผูแสดงเจตนา
ขายที่ยื่นแบบคําเสนอซื้อหลักทรัพยกับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) สามารถมารับเช็คไดที่
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ตามที่อยูในขอ 1.3 ในวันกําหนดชําระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 
16.30 น. โดยในกรณีที่ไมสามารถมารับเช็คดังกลาวภายในวันที่ 1 มีนาคม 2553 (14 วันทําการนับจากวัน
ชําระราคาวันสุดทาย) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการสงเช็คทางไปรษณียตอบรับตามที่อยูที่
ระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมอบอํานาจใหผูอื่นมารับเช็คแทน ใหผูดําเนินการแทนนําหนังสือมอบอํานาจ 
พรอมปดอากรแสตมป และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุไวในขอ 1.2 (ค) หรือ 1.2 (ง) 

ทางเลือกที่ 3 :  ใหจัดสงเช็คทางไปรษณียตอบรับตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 

หากผูแสดงเจตนาขายตองการเลือกวิธีการรับชําระราคาเปนการจัดสงเช็คทางไปรษณียตอบรับ ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการจัดสงเช็คทางไปรษณียตอบรับตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 
โดยจะจัดสงภายในวันกําหนดชําระราคา 

4. สิทธิของผูถือหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขายแลวกอนวันส้ินสุดระยะเวลารับซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยใหแกผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยผานตัวแทนในการรับซื้อ 
หลักทรัพยในตามวิธีการการชําระเงินที่ผูแสดงเจตนาขายแสดงความประสงคไวตามขอ 3 ขางตน  

หากมีเหตุการณเกิดขึ้นซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขขอ 8 ของ
สวนที่ 1 ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยในราคาที่เปล่ียนแปลงแกผูแสดงเจตนาขายทุกรายตามราคา
เสนอซื้อที่เปล่ียนแปลงนั้น  เวนแตหลักทรัพยที่ผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายกอนวันที่ผูทําคําเสนอซื้อ
ประกาศแกไขขอเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไวแลวนั้นเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได ในกรณีนี้ ผูทําคําเสนอซื้อ
ตองชําระราคาหลักทรัพยจํานวนดังกลาวตามราคาเสนอซื้อเดิมกอนการแกไข 

หากมีเหตุการณเกิดขึ้นซึ่งสงผลใหมีการยกเลิกคําเสนอซื้อตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขขอ 9 ของสวนที่ 1  
ผูทําคําเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่มีการยกเลิกคําเสนอ
ซื้ อ  เ ว นแตห ลักทรัพยที่ ผู ถื อห ลักทรัพย ได แสดง เจตนาขายกอนวันที่ ผู ทํ าคํ า เสนอซื้ อประกาศ 
ยกเลิกขอเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไวแลวนั้นเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได 

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.1 วันสุดทายที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได  

ผูแสดงเจตนาขายที่ไมไดแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหุน
สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยระหวางเวลา 9.00 น.  จนถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันทําการ 
ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2553   
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5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.1 กรอกขอความในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามภาคผนวก B. 2 ใหถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2 แนบเอกสารประกอบคําเสนอซื้อ ซึ่งประกอบดวย 

(ก)  หลักฐานการรับใบหุน/ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ NVDRs และแบบตอบ
รับคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

(ข) กรณีที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปนบุคคลธรรมดา (Individual)  

- สําหรับผู ถือหุนสัญชาติไทย   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตร
ขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนา
ทะเบียนบาน พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองดวย)  

- สําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ  สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางพรอมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) กรณีที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคล (Juristic Person) 

- สําหรับนิติบุคคลในประเทศไทย  สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่
ออกใหไมเกิน 12 เดือน กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูที่มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหลักฐานตามขอ 5.2.2 (ข) ของผูมีอํานาจ
ลงนามพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  

- สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติ
บุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 12 เดือน กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ)  
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และแนบสําเนาเอกสารตามขอ 5.2.2 (ข) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดําเนินการ ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวได จัดทํา หรือรับรองความ
ถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของ
เอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการในขางตน  

 (ง) ถาไมสามารถมาดวยตนเอง  ใหเตรียมหนังสือมอบอํานาจ ตามภาคผนวก B.3 
สําหรับหุน ตามภาคผนวก C.4 สําหรับ NVDR พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท (ใน
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กรณีที่ตองการมอบอํานาจใหมาดําเนินการในเรื่องเดียว) หรือ 30 บาท (ในกรณีที่
ตองการมอบอํานาจใหมาดําเนินการมากกวาหนึ่งเรื่อง) พรอมหลักฐานของผูมอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ตามขอ 5.2.2 (ข) หรือขอ 5.2.2 (ค)  

 
5.2.3 ยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ซึ่งกรอกขอความอยางครบถวน พรอมเอกสาร

ประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในขอ 5.2.2  

สําหรับผูที่ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อไวกับบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพยที่ 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20 
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2658-6300 
โทรสาร 0-2658-6862 
คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ตอ 1780 
คุณนฤชล อธิธนบูรณ ตอ 1716 
คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ตอ 1713 

 
สําหรับผูที่ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อไวกับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
(มหาชน) สามารถยื่นแบบยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพยที่ 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทรกรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท 0-2680-1320 คุณธันญวริน  สิริธนะบูลย 

 0-2680-1318 คุณสุนันท ตั้งทวีพร 
 0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ   

โทรสาร 0-2680-1733 
 
5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยไดรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และเอกสาร

ประกอบตามขอ 5.2.2 ครบถวนถูกตองเรียบรอยแลว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะ
ดําเนินการ ดังนี้  

-  ในกรณีขอรับคืนเปนใบหุน  ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองกรอก รายละเอียด
พรอมลงนามในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และยื่นพรอมสําเนาเอกสารหลักฐาน 
ประกอบตามขอ 5.2.2  ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะนําใบหุนคืนใหแกผูยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย หรือผูรับมอบอํานาจภายในวันทําการถัดจากวันที่ยื่นแบบยกเลิก
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การแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และ เอกสารแนบ  ณ ที่สถานที่ทําการของตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูที่ไดระบุไวในขอ 5.2.3 

- ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพ่ือนําเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผู
ยกเลิกแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู) คาธรรมเนียมการโอนหุนรายการละ 50 บาท โดย
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหุนคืน ผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชีตามที่
ระบุไวในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ภายในวันทําการถัดจากวันที่ยื่น
แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และ เอกสารแนบ 

หมายเหตุ  ผูที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะไดรับหุนคืนเปนแบบใบหุน หรือแบบ Scripless ตามที่
นํามาเสนอขายเทานั้น จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุนคืนได 

6. การกําหนดราคาเสนอซื้อ 

6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุนครั้งนี้เปนราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอไดมาในระหวางระยะเวลา 90 วันกอนวันที่
ยื่นคําเสนอซื้อนี้ ซึ่งเทากับราคาหุนละ 5 บาทตอหุนทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศจายเงินปนผลในชวงของ
การทําเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอซื้อหุนจะถูกปรับลดดวยจํานวนเงินปนผลที่จายตอหุน  
 

6.2 ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอซื้อหรือบุคคลมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวันยื่นคํา
เสนอซื้อตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระยะเวลา 90 วันกอนวันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไดหุนมาในราคาสูงสุดเทากับ 5 บาท
ตอหุน 
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สวนที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1.  การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยผูทําคําเสนอซื้อ 

ขาพเจาขอรับรองวา 
(1) ขาพเจามีความตั้งใจทําคําเสนอซื้อในครั้งนี้จริง 
(2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 แลว 
(3) ขาพเจามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ขาพเจาระบุไวในคําเสนอซื้อนี้ 
(4) ขอมูลตามคําเสนอซื้อถูกตองครบถวน ตรงตอความเปนจริง ไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญ

ผิดในสาระสําคัญ และมิไดมีการปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

 
บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอรไพรส จํากัด 

 
(ลงชื่อ)…………………………………… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………… 

(นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ) (นางสาวรมณี บญุดีเจริญ) 
กรรมการ กรรมการ 

ผูทําคําเสนอซือ้ ผูทําคําเสนอซือ้ 

 
บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จาํกัด 

 
(ลงชื่อ)…………………………………… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………… 

(นายเจตรศริิ บุญดีเจริญ) (นางสาวรมณี บญุดีเจริญ) 
กรรมการ กรรมการ 

ผูทําคําเสนอซือ้ ผูทําคําเสนอซือ้ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………… 

(นายเจตรศิร ิบญุดีเจรญิ) 

ผูทําคําเสนอซือ้ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………… 

(นางสาวรมณี บญุดีเจรญิ) 

ผูทําคําเสนอซือ้ 
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2.  การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

ขาพเจาในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงานแลว และ
ขอรับรองวาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ขาพเจา 

(1) ไดพิจารณาขอมูลของผูทําคําเสนอซ้ือจนเชื่อม่ันวา ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซ้ือที่เปดเผยในคํา
เสนอซื้อถูกตองและครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ  รวมทั้งไมมี
การปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

(2) ไดตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแลวเห็นวา ผูทําคําเสนอซื้อสามารถดําเนินการตามขอเสนอในคํา
เสนอซื้อขางตนไดจริง 

(3) ไดสอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในขอ 2 ของสวนที่ 3 รายละเอียดของ
กิจการแลว เห็นวา 

(ก) ผูทําคําเสนอซื้อจะสามารถดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกลาวได 
(ข) สมมติฐานที่ใชในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารกิจการไดจัดทําขึ้นอยาง

สมเหตุสมผล และ 
(ค) มีการอธิบายผลกระทบตอกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอกิจการหรือผูถือ

หลักทรัพยอยางชัดเจนเพียงพอ 

(4) จากขอมูลและหลักฐานการไดหลักทรัพยของกิจการที่ผูทําคําเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 
ไดมาในระยะเวลา 90 วันกอนวันยื่นคําเสนอซ้ือ และราคาเสนอซื้อที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวนั้น ไม
มีขอสงสัยวาราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไมเปนไปตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 
53/2545 

(5) ไดสอบทานความครบถวนถูกตองของขอมูลอื่นๆ ในคําเสนอซื้อนี้ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบแลว 
เห็นวาขอมูลถกูตอง ครบถวน และไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ รวมทั้งไม
มีการปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(ลงชื่อ)…………………….............…… (ลงชื่อ)…………………….............…… 

(นายมนตรี ศรไพศาล) (นายภูษิต แกวมงคลศรี) 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
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ขาพเจาในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงานแลว และ
ขอรับรองวาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ขาพเจา 

(1) ไดพิจารณาขอมูลของผูทําคําเสนอซ้ือจนเชื่อม่ันวา ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซ้ือที่เปดเผยในคํา
เสนอซื้อถูกตองและครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ  รวมทั้งไมมี
การปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

(2) ไดตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแลวเห็นวา ผูทําคําเสนอซื้อสามารถดําเนินการตามขอเสนอในคํา
เสนอซื้อขางตนไดจริง 

(3) ไดสอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในขอ 2 ของสวนที่ 3 รายละเอียดของ
กิจการแลว เห็นวา 

(ก) ผูทําคําเสนอซื้อจะสามารถดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกลาวได 
(ข) สมมติฐานที่ใชในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารกิจการไดจัดทําขึ้นอยาง

สมเหตุสมผล และ 
(ค) มีการอธิบายผลกระทบตอกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอกิจการหรือผูถือ

หลักทรัพยอยางชัดเจนเพียงพอ 

(4) จากขอมูลและหลักฐานการไดหลักทรัพยของกิจการที่ผูทําคําเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 
ไดมาในระยะเวลา 90 วันกอนวันยื่นคําเสนอซ้ือ และราคาเสนอซื้อที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวนั้น ไม
มีขอสงสัยวาราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไมเปนไปตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 
53/2545 

(5) ไดสอบทานความครบถวนถูกตองของขอมูลอื่นๆ ในคําเสนอซื้อนี้ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบแลว 
เห็นวาขอมูลถูกตอง ครบถวน และไมมีขอมูลที่อาจทําใหบคุคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ รวมทั้งไม
มีการปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

 

 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

(ลงชื่อ)……………………...................…… (ลงชื่อ)…………………….............…… 

(ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ) (นายจิรวัฒน ล้ิวประเสริฐ) 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 




