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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจาํหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ท่ี 

2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทจําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จํากดั (“KKCC”) 

จํานวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว รวมเป็นจํานวนเงิน 520,000,000 บาท 

หรือคิดเป็นราคาตอ่หุ้นเทา่กบั 17.33 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2554 ซึง่กําหนดประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 

2554 และเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่งๆ ท่ีจะระบไุว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องสําเร็จลง ซึง่คาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จ

ภายในเดือนมิถนุายน 2554 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ ซือ้  : บริษัท บีบีทีวี เอค็ควิตี ้จํากดั (“บีบีทีวี เอค็ควิตี”้ หรือ “BBTVEQ”) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ เข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง

กนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เก่ียวโยง”) เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ มีอํานาจควบคมุของ บีบีทีวี เอ็คควิตี ้เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั (“BBTV”) และกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ถือหุ้นในบริษัท 

ร้อยละ 29.89) นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการของบริษัท ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน บีบีทีวี 

เอค็ควิตี ้

3. บุคคลที่เก่ียวโยงกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย  

ช่ือ บริษัท(1) บีบีทีวี เอค็ควิตี ้(2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  BBTV และกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง (กลุม่ BBTV)  29.89%  99.87% 

1.1 BBTV   18.56%  58.67% 

1.2 บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั   5.72%  13.73% 

1.3 บริษัท จีแอล แอสเซทส์ จํากดั   2.35%  - 

1.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเม้นท์ จํากดั   2.87%  0.40% 

1.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จํากดั   0.39%  13.33% 
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ช่ือ บริษัท(1) บีบีทีวี เอค็ควิตี ้(2) 

กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.6 บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั   -  13.73% 

2. นายเจริญ จิรวิศลัย์  -  - 

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

 (2)  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2554  

ดงันัน้ BBTV และกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุสามญั     

ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการใน บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย       

จงึไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิการเข้าทํารายการในครัง้นี ้

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

การจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการ

เทา่กบัร้อยละ 11.81 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย คํานวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“เกณฑ์ได้มา

จําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย  

ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

5.  รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายไป 

(1) ช่ือกิจการ : บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จํากดั  

(2) ท่ีตัง้ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

(3) ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟจํานวน 27 หลมุท่ีอําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี และดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ได้แก่ 

ภตัตาคาร ร้านโปรช็อป บริการรถกอล์ฟให้เช่า และสนามซ้อม  

(4) โครงสร้างทนุ : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทนุจดทะเบียนจํานวน 426,860,000  

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 42,686,000 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชําระเตม็มลูคา่หุ้น)   

(5) สดัสว่นหุ้นท่ีถือก่อนจําหน่ายไป : ร้อยละ 70.28   

(6) จํานวนหุ้นท่ีจะจําหน่ายไป : 30,000,000 หุ้น 
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(7) สดัสว่นหุ้นท่ีถือหลงัจําหน่ายไป : -ไมมี่- 

(8) รายช่ือผู้ ถือหุ้น :  

 ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553  

 ช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน)    30,000,000          70.28  

2. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จํากดั (1)    12,196,200          28.57  

3. บริษัท สยามภริูมงคล จํากดั            87,000            0.20  

4. บริษัท สยามสหบริการ จํากดั (มหาชน)            10,000            0.02  

5. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส สตีล จํากดั (มหาชน)              6,000            0.01  

6. TV Asahi Corporation              6,000            0.01  

7. บริษัท อยธุยาอลอินัซ์ ซี.พี.ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)              6,000            0.01  

8. บริษัท ทาทาร่าอะคสูทิคอินดสัทร่ี จํากดั              4,000            0.01  

9. บริษัท ทีพีไอ โพลนิ จํากดั (มหาชน)              4,000            0.01  

10. บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จํากดั (มหาชน)              4,000            0.01  

11. บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั              4,000            0.01  

12. บริษัท เอน็ไวรอนเมนตอรเอน็จิเนียร่ิง จํากดั              4,000            0.01  

13. บริษัท อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย) จํากดั              4,000            0.01  

14. นายบญุสนิ เกียรติศรีธารา              4,000            0.01  

15. อ่ืนๆ         346,800            0.81  

 รวม  42,686,000        100.00  

หมายเหต ุ(1) เป็นบริษัทในกลุม่ BBTV มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่  บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั และ       

บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จํากดั  

 (9) รายช่ือกรรมการ : ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2553 ประกอบด้วย 

1. นาง สรุางค์ เปรมปรีดิ์ 

2. นาย เจริญ จิรวิศลัย์ 

3. นาย ทวีผล คงเสรี 

4. นาย พนัธุ์ชยั สตัยาภรณ์ 

5. นาย เชิดศกัดิ์ ตนัสกลุ 

6. นาย ฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 

7. นาย ไพบลูย์ วงศ์จงใจหาญ 

(10) เงินลงทนุ : ไมมี่ 
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(11) ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั :   

(หน่วย:บาท)   2551   2552   2553  

รายได้รวม 82,515,746 76,638,835 91,078,228 

ต้นทนุขายและบริการ 60,824,764 61,617,141 65,421,877 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,509,687 25,211,335 22,715,577 

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (3,818,705) (10,189,641) 2,940,774 

กําไรสทุธิ (3,818,705) (10,189,641) 2,101,209 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 52,820,859 47,757,283 44,865,398 

สนิทรัพย์รวม 516,762,802 506,447,939 510,283,645 

หนีส้นิหมนุเวียน 7,423,148 7,359,602 9,133,044 

หนีส้นิรวม 7,562,109 7,436,887 9,171,383 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 509,200,693 499,011,052 501,112,261 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 42,686,000 42,686,000 42,686,000 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 11.93 11.69 11.74 

  
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เงินสดจํานวนรวมทัง้สิน้ 520,000,000 บาท คิดเป็นราคาต่อหุ้นเท่ากบั 17.33 บาท ซึ่งสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี 

หรือราคาทนุของเงินลงทนุใน KKCC   และสงูกว่าราคายตุิธรรมท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 

โดยบริษัทจะได้รับชําระเงินดงักลา่วทัง้จํานวน ณ วนัท่ีทํารายการโอนหุ้น KKCC ให้กบับีบีทีวี เอค็ควิตีเ้สร็จสิน้ 

7. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายไป 

หุ้นสามญัของ KKCC จํานวน 30,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ราคาซือ้ขายหุ้นละ 17.33 บาท 

รวมมลูคา่ 520,000,000 บาท 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัทจากการเข้าทาํรายการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพกัอาศัย 

อาคารสํานกังาน ศนูย์ประชมุและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้นํา โรงแรม ในลกัษณะซิตีค้อมเพล็กซ์ใจกลาง

เมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนทําเลท่ีดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลกั  ดงันัน้ การเข้าทํารายการ จึงทําให้

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทสอดคล้องตามนโยบายหลกั ผู้บริหารสามารถทุ่มเทเวลาในการบริหารงานพฒันา

โครงการขนาดใหญ่ท่ีกําลงัดําเนินการอยู่ นอกจากนี ้บริษัทยงัจะได้รับกระแสเงินสดจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ดงักลา่วเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการตอ่ไป 

9. แผนการใช้เงนิที่บริษัทได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับดงักลา่วมาเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของบริษัท   
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10. เงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ 

การเข้าทํารายการจดัเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์เก่ียวโยง ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ี

ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตัิต่อท่ีประชมุ ผู้

ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับ    

ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัท่ี 28 

เมษายน 2554 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการตอ่ไป   

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม  2554  นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการซึ่ง

เป็นบุคคลเก่ียวโยงในการเข้าทํารายการ  ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี  ้โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติ       

เป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากบีบีทีวี เอ็คควิตี ้ได้แสดงความจํานงที่จะซือ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดใน KKCC ในขณะที่บริษัทเอง      

มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และโครงการลักษณะซิตี ้    

คอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ ซึง่ประกอบด้วยอาคารชดุพกัอาศยั สํานกังาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ฯ  ดงันัน้ การ

จําหน่ายธุรกิจสนามกอล์ฟซึง่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท จึงสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท และเงินท่ีได้รับจาก

การจําหน่ายหุ้น KKCC ก็จะทําให้บริษัทมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ นอกจากนี  ้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ตอ่มลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีจําหน่ายไปว่ามีความเหมาะสม  โดยราคาตกลงซือ้ขาย

หุ้นเทา่กบั 17.33 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สงูกว่าราคายตุิธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีมลูค่าทาง

บญัชีปรับปรุง (Adjusted Book Value) ซึง่เทา่กบั 13.98 บาทตอ่หุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้

นําเสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเหน็เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท  

13. ข้อมูลบริษัท 

ตามสิง่ท่ีแนบมาด้วย 6 

14. ข้อมูลอ่ืนในการประกอบการพจิารณา 

-ไมมี่- 
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15. ข้อมูลบริษัทบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 30
มีนาคม 2554  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี ้ 

ช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั    

     - บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั  762,741,928  18.56  

     - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จํากดั  118,106,400  2.87  

     - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จํากดั  15,885,792  0.39  

     - บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั  235,156,792  5.72  

     - บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จํากดั  96,464,000  2.35  

 รวม  1,228,354,912  29.89  

 2. บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากดั  315,039,244  7.67  

 รวม  1,543,394,156  37.56  

16. ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้

ถือหุ้นสําหรับรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเก่ียวโยงกนั ได้จดัทํารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเก่ียวกบัรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเก่ียวโยงกนั และบริษัทได้จดัสง่ความเห็นดงักลา่วมาพร้อมกบั

หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 แล้ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
     

           

 (นายโยธิน  บญุดีเจริญ) (รมณี บญุดีเจริญ) 

  


