
 
 
ที ่G/025/2554 
 
 
                                                                                         วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 
 
 
เร่ือง  สารสนเทศการเข้าท าสญัญาวา่จ้างบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวันที่              
13 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติรายการเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท เจริญกฤษ             
เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด เป็นสญัญาว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  แกรนด์ 
พระราม 9 รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                     (นางสาวรมณี  บญุดเีจริญ) 
                                                                      รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายการเกี่ยวโยงกนัประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 
  ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “จีแลนด์”) 
ครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 มีมติอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทสนบัสนนุธุรกิจปกตจิากบคุคลที่
เก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดการเข้าท ารายการ ดงันี ้
 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 ภายในเดือนมิถนุายน 2554 
 
2. คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผู้วา่จ้าง  : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ให้บริการ : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั (“เจริญกฤษ”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั 

 เป็นนิติบคุคลที่มกีรรมการร่วมกนักบั บริษัท / นิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุบริษัท 

(เจริญกฤษและบุคคลที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 54.48 

นอกจากนีบ้ริษัทและเจริญกฤษมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ 

บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล          

เปาอินทร์) 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.1 ลกัษณะเป็นการว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ 

พระราม 9 

3.2 ขอบเขตของสญัญาวา่จ้าง : 

3.2.1 ออกแบบปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขแบบแปลนเดิมของอาคารเดิมด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้

ตอบสนองการใช้สอยอาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้ให้สอดคล้องถกูต้องตามบทบญัญัติ

ของกฎหมายอาคาร 



3.2.2 ออกแบบแก้ไขดดัแปลงรูปลกัษณ์ของอาคาร โดยค านงึถึงการประหยดัพลงังาน เพื่อเพิ่มคณุภาพ

ของอาคาร ความสวยงามทนัสมยั มีเอกลกัษณ์และภาพพจน์ที่ดี 

3.2.3 ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม และให้

ความร่วมมือกับบริษัทในทุกกรณีตลอดระยะเวลาด าเนินการออกแบบและก่อสร้างจนงาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

3.3 ระยะเวลา :     ประมาณ 2 ปี 

 

4. มลูคา่รวมของขนาดรายการ  

มูลค่ารวมของสญัญาเท่ากับ 29,835,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพนับาทถ้วน) (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจาก

งบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

5. บคุคลที่เก่ียวโยงกนัและลกัษณะขอบเขตของสว่นได้เสยี 

ช่ือ บริษัท(1) เจริญกฤษ (2) 
กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  เจริญกฤษ และ บคุคลที่เก่ียวข้อง  54.48%  - 
1.1 เจริญกฤษ   43.10%  - 
1.2 นายโยธิน บญุดเีจริญ  -  24.73% 
1.3 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  2.43%  9.75% 
1.4 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ  2.43%  0.81% 
1.5 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซเิด้นซ์ จ ากดั   6.53%  - 

2. นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ  -  - 
3. นายมงคล เปาอินทร์  -  - 

หมายเหต ุ (1)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2554 และ 

  (2)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2554  

ดงันัน้ เจริญกฤษ และบคุคลที่เก่ียวข้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี ้นายโยธิน บุญดีเจริญ    
นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล 
เปาอินทร์ ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี จึงไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

 

 



6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม มีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ ให้บริการเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม และผู้ ออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมเดิมของอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ที่รู้รายละเอียดของแบบเป็นอย่างดี สามารถ

ออกแบบดดัแปลงอาคารให้ทนัตามแผนงานการก่อสร้าง 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จึงพิจารณาอนมุตักิารเข้า

ท ารายการดงักลา่ว 

 
 
 
 
 
 


