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บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
“ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์”  

70.28% 
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 

“ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์” 

บจ. พระราม 9 แสควร์ 

“ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์” 

79.57% 78.12% 

บจ. เขาเขียวคนัทร่ีคลบั 

“ธุรกิจสนามกอล์ฟ” 

บจ. พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็  
“ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์” 

100% 

ข้อมูลบริษัท 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ลักษณะการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) เดิมช่ือ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากดั 

(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัด้านสื่อโทรทัศน์โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด และ

ดําเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ ผา่นบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท เขาเขียว คนัทรีคลบั จํากดั   

ต่อมา ในวนัท่ี 17 ธันวาคม 2552 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึง่

สินทรัพย์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กลุ่มเจริญกฤษเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารหลกัของ

บริษัท และขยายธุรกิจจากธุรกิจโทรทศัน์และสนามกอล์ฟไปสูธุ่รกิจอสงัหาริมทรัพย์ และเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  มีมติอนมุตัิการโอนขายธุรกิจส่ือ โดยการขายหุ้นบริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากดั ท่ีบริษัทถือ

อยู่ทัง้หมด ให้กับบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จํากัด และได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 

จํากัด (มหาชน) ทําให้โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจสนาม

กอล์ฟ ดงันี ้

 

 (1) บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน)   

ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง โดยมีโครงการภายใต้การดําเนินงานได้แก่ โครงการเบ็ล 

สกาย คอนโดมิเนียม โครงการอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (“เดอะไนน์”) และสญัญารับจ้างขาย

และบริหารโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2   

(2) บริษัท เบล็ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (“เบล็”) 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2537 ในนามบริษัท ไทม์รีเจนซ่ี จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 100 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนั มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา ได้แก่ โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เบ็ล แกรนด์ 

พระราม9 “เบล็ แกรนด์ พระราม9”  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เบ็ล มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,064,261,300 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 20,642,613 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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(3) บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั (“พระราม 9”) 

จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ในปี 2538 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา ได้แก่ โครงการ จี-แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (“จีแลนด์ ทาวเวอร์”) 

ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ “แกรนด์ พระราม 9” และโครงการที่เก่ียวข้อง 1 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 

พระราม 9 (โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 1.1) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 พระราม 9 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 1,000,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

(4)  บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็ จํากดั (“พระราม 9 โฮเตล็”)  

จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ในปี 2538 ในนามบริษัท ซีเคเอ จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาทเพื่อประกอบ

ธุรกิจพฒันาโครงการโรงแรมและบริการ ปัจจบุนั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ แต่คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการศกึษา

ความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการในบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า  

ตารางสรุปความคบืหน้าของโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละประมาณชว่งเวลาในการรบัรูร้ายได ้ณ 31 ธนัวาคม 2553 

โครงการ มูลค่า
โครงการ 

รายได้ 
ปี 25531) 

ความคืบหน้า วธีิการรับรู้รายได้ ปีที่เร่ิมรับรู้
รายได้ 

ปีที่สิน้สุด
โครงการ 

บริษัท       

เบ็ล สกาย 5,000 ลบ.  - เตรียมก่อสร้าง รายได้ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 

Q4-2554 Q4-2556 

เดอะไนน์ 4,000 ลบ.  2.58 ลบ. เตรียมก่อสร้างสว่นที่

เหลือของโครงการ 

คา่เช่าและค่าบริการ Q2-2557 - 

แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง

โครงการ 1 - โครงการ 2 

100-120 ลบ.  5.37 ลบ. ดําเนินการบริหาร คา่บริหารโครงการ Q4-2552 Q4-2555 

เบ็ล       

เบ็ล แกรนด์ พระราม9 

รัชดา-พระราม 9 

12,000ลบ. - ก่อสร้างร้อยละ 30 รายได้ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 

Q4-2554 Q4-2557 

พระราม 9       

พระราม 9 สแควร์ ส่วน 1.2 5,000 ลบ. - เตรียมก่อสร้าง คา่เช่าและค่าบริการ Q4-2556 - 
1) รายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปี 2553  
 

(5) บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จํากดั (“เขาเขียว”)   

บริษัทดําเนินธุรกิจสนามกอล์ฟผ่านเขาเขียว   โดยให้บริการสนามกอล์ฟ  27 หลมุ  ตัง้อยู่ท่ีอําเภอศรีราชา  จงัหวดั

ชลบุรี  มีธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ  คือ  ภตัตาคาร  ร้านโปรช็อป  บริการรถกอล์ฟให้เช่า  และสนามซ้อม  เปิด

บริการทกุวนัไม่มีวนัหยดุ  ราคาค่ากรีนฟีในหนึ่งปีแบ่งเป็นไฮซีซัน่  4 เดือน  (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์) 

โลว์ซีซัน่ 8 เดือน (เดือนมีนาคมถงึเดือนตลุาคม)  
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2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นลา่สดุ วนัท่ี 30 มีนาคม 

2554  คํานวณจากมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2554 ท่ีอนมุตัิให้

เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) 

ผู้ถือหุ้น   จาํนวนหุ้น  ร้อยละ  

 1. กลุม่บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั1)  

     - บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั  1,771,143,088  43.10  

     - บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากดั  268,208,888  6.53  

     - นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

     - น.ส. รมณี บญุดีเจริญ  99,782,896  2.43  

  รวม   2,238,917,768  54.48  

 2. กลุม่บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั 2)   

     - 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  

 3. บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากดั 3) 315,039,244  7.67  

 4. Kim Eng Securities (Hong Kong)  Ltd.  160,000,000  3.89  

5. กลุม่นางยวุดี บญุครอง 34,228,220  0.83  

 6. กลุม่นายประกิจ เลาหวิศิษฎ์ 14,192,400  0.35  

 7. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)       13,635,900 0.33

 8. กลุม่นายเจษฎา  เลศินนัทปัญญา  7,654,400  0.19  

 9. กลุม่นายสมศกัดิ์ นนัทยาภิรมย์ 7,195,200 0.18

10. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั 5,480,000 0.13

 11.  อ่ืนๆ  84,751,036   2.06  

 รวม  4,109,449,080 100.00  
 

หมายเหตุ 1) ประกอบด้วย บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จํากัด (บริษัททัง้สองถือหุ้นโดย
ครอบครัวบญุดีเจริญ) นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ และนางสาวรมณี บญุดีเจริญ  

2) ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จํากัด บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเม้นท์ จํากัด บริษัท บีบีทีวี แซท
เทลวิชัน่ จํากดั บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จํากดั บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั และบริษัท จีแอล แอสเซทส์ จํากดั (กลุ่มบริษัท
มีครอบครัวรัตนรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่)  

3) ถือหุ้นทัง้หมดโดยนายกฤตย์ รัตนรักษ์ 
 

 



 

 4

3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

3.1. รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบด้วย  

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายโยธิน บญุดีเจริญ ประธานกรรมการ 

2. นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ 

3. นายเจริญ จิรวิศลัย์ 1) กรรมการ 

4. นายมงคล  เปาอินทร์ กรรมการ 

5. นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการ 

6. นางสาวรมณี บญุดีเจริญ กรรมการ 

7. นายยงยทุธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9.  นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
1) กรรมการในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้นกลุม่บีบีทีวี 

3.2. รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบด้วย  

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายโยธิน บญุดีเจริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายชมุพล  สริุนทราบรูณ์ 1) รองกรรมการผู้จดัการ 

4. นางสาวรมณี บญุดีเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายวีระ  ธนากรภกัดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบริหารโครงการ 

6. นางสาวศศิธร  ชตุิพงษ์เลศิรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานกฎหมาย 

7. นางสาวพรรณพิมล  โกมลภิส ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานจดัซือ้จดัจ้างและธุรการ 

1) นายชมุพล  สริุนทราบรูณ์ ลาออกจากบริษัท วนัท่ี 1 มกราคม 2554
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4. รายการระหว่างกันปี 2553 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภยั จาํกัด(มหาชน)  
(“AYI”) 

บริษัท 

1. คา่เบีย้ประกนัอาคารจ่ายลว่งหน้า 

 

0.14 

 

คิดคา่บริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 2. คา่เบีย้ประกนัภยักรรมการจ่ายลว่งหน้า 0.30   

ธรุกิจประกนัภยั 3. เจ้าหนีอ้ื่น 0.36   

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 4. คา่เบีย้ประกนัภยัอาคาร 0.18   

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 5. คา่เบีย้ประกนัภยักรรมการ 0.38  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกัด (มหาชน) (“BAY”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท 

1. เงินฝากธนาคาร 
2. ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 

 

116.11 

0.006 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 3. เงินกู้ ยืมระยะยาว 255.04  

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั     อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 0.25 ตอ่ปี   

 4. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 0.04  

 5. เจ้าหนีเ้งินประกนัการเช่า 0.01   

 6. ดอกเบีย้ค้างจ่าย  

   MLR – 0.25 ตอ่ปี  

0.04  

 7. รายได้คา่เช่า 0.04  

 8. รายได้จากการให้บริการ 0.002  

 9. รายได้อื่น  0.007  

 10. รายได้คา่สาธารณปูโภค 0.01  

 11. รายได้คา่ภาษีโรงเรือน 0.005  

 12. ดอกเบีย้รับ 1.88  

 13. ดอกเบีย้จ่าย 17.58  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกัด (มหาชน) (ต่อ) 
 

บริษัทย่อย (เขาเขียว) 

1. เงินฝากธนาคาร 

2. เงินฝากติดภาระคํา้ประกนั 

    อตัราดอกเบีย้ 0.75% และ 1.00% ตอ่ปี 

 

10.90 

1.11 

 

คิดคา่บริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

 

 บริษัทย่อย (เบล็) 

1. เงินฝากธนาคาร 
 

3.07 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

 บริษัทย่อย (พระราม 9) 

1. เงินฝากธนาคาร 

 

3.85 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

 2. ตัว๋แลกเงิน (ระยะเวลา 14 วนั) 

    อตัราดอกเบืย้ 1.78% ตอ่ปี 

50.00  

 บริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทย่อย (พระราม 9 

สแควร์โฮเตล็) 

  

 1. เงินฝากธนาคาร 10.10 คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท บบีทีวีี เอค็ควิตี ้จาํกัด 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ให้บริการ SMS 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการร่วมกนั/ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัทย่อย (เขาเขียว) 

1.คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 

0.67 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ไนน์สแควร์ จาํกัด  
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

-กรรมการบริหารร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

 

บริษัทย่อย (พระราม 9) 

1.เงินลงทนุระยะยาว 

 

104.52 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

2.เงินมดัจํารับ 1,079.15  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

บริษัท บบีทีวีี นิว มีเดีย จาํกัด (“BBTVNM”) บริษัท   

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ให้เช่าเวลาโฆษณา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการร่วมกนั / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

1. ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ(รายได้ค้างรับ) 0.03 คิดคา่บริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

2. รายได้อื่น 0.03  

บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซท จาํกัด 
(“สตรองโฮลด์”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัทลงทนุ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการร่วมกนั / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท 

1. กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 

 

 

 

121.47 

 

 

 

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ดําเนินธุรกิจสื่อฯ ต่อไปและสตรองโฮลด์เป็นเพียงผู้ เดียวที่

แสดงความจํานงซือ้ธุรกิจสื่อ โดยราคาที่ตกลงเป็นราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีภายหลงัการปรับปรุง 

 

บริษัท สกายเวย์ เรียลตี ้จาํกัด  
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริการโครงการก่อสร้าง 

บริษัท 

1.ดอกเบีย้จ่าย 

  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR+0.25 ตอ่ปี 

 

0.15 

 

 

คิดคา่บริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ลกัษณะความสมัพนัธ์       

กรรมการร่วมกนั / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั       

บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกัด  บริษัท   

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 1.ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 0.55 คิดคา่บริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การจดัทําแผนธรุกิจพฒันาสง่เสริมการค้า 2.ลกูหนีเ้งินทดรองจ่าย 2.94  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 3.เจ้าหนีป้ระกนัการเช่า/บริการ 2.07  

กรรมการร่วมกนั 4.รายได้คา่เช่า 4.27  

 5.รายได้คา่บริการพืน้ที่ 2.48  

 6.รายได้คา่บริการแอร์ 1.35  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

 7.รายได้คา่สาธารณปูโภค 0.25  

 8.รายได้คา่ภาษีโรงเรือน 0.54  

บริษัท บรีเกจ็ท์ ไทย จาํกัด (“บรีเกจ็ท์”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการเช่าพืน้ที่และ

อาคาร 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริหารร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท 

1.ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 

2.รายได้คา่บริหารโครงการ 

3.รายได้คา่บริหารงานขาย 

 

 

0.65 

3.68 

0.08 

 

 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกัด 
(“เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพร้ส์”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารโครงการก่อสร้าง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริหารร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท

1.รายได้ค้างรับ 

2.ลกูหนีอ้ื่น 

3.เจ้าหนีเ้งินประกนัการให้บริการ 

4.รายได้คา่บริการพืน้ที่ 

5.ดอกเบีย้จ่าย 

  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR+0.25% ตอ่ไป 

 

0.88 

0.24 

0.24 

0.88 

9.85 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 

 บริษัทย่อย (เบล็) 

1.สินค้าคงเหลือ 

2.คา่งวดที่ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 

46.59 

9.15 
 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
เป็นคา่งวดของโครงการเดิม ปัจจบุนัได้ทําสญัญาใหม่แล้ว เป็นไปตามต้นทนุที่เกิดขึน้

จริง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

 บริษัทย่อย (พระราม 9) 

1.อาคารระหวา่งก่อสร้างเพื่อให้เช่า 

2.เงินมดัจําตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน 

โครงการพระราม 9 สแควร์ สว่น 2 

 

 

70.26 

113.98 

 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
พระราม 9 มีแผนที่จะพฒันาโครงการตอ่เนื่องในสว่นโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วน 

2 ซึง่จะทําให้โครงการพระราม 9 สแควร์มีความสมบรูณ์จงึจําเป็นต้องวางเงินมดัจํา

ดงักลา่วเป็นหลกัประกนัในการซือ้หรือเช่าที่ดินในอนาคตโดยที่สญัญาจะซือ้หรือจะ

เช่า ระบวุ่าหากพระราม 9 ไม่ประสงค์จะซือ้หรือเช่าที่ดินระยะยาวเจริญกฤษเอ็นเตอร์

ไพร้ส์จะต้องคืนเงินดงักลา่วทัง้จํานวนให้กบัพระราม 9 โดยเงินมดัจําดงักลา่วคิดเป็น

ร้อยละ 5 ของมลูคา่ที่ดินพระราม 9 รายการดงักลา่วจงึจําเป็นและสมเหตสุมผล 

 3.สิทธิในการเรียกคืนคา่พฒันาโครงการ

พระราม 9 เข้าลงทนุพฒันาโครงการพระราม 

9 สว่น 2 บนที่ดินซึง่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจริญ

กฤษเอ็นเตอร์ไพร้ส์ ซึง่พระราม 9 มี แผนจะ

เข้าซือ้หรือเช่าระยะยาวบนที่ดินดงักลา่ว (ตาม

สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดินและหากพระราม 

9 ไม่สามารถเช่าหรือซือ้ที่ดินดงักลา่วได้ 

พระราม 9 ได้รับสิทธิในการเรียกคืนค่าพฒันา

โครงการ จํานวน 100.61 ล้านบาท 

 เป็นเงินลงทนุในการพฒันาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วน 2 ที่หยดุดําเนินการ

ชัว่คราว และพระราม 9 มีแผนที่จะพฒันาโครงการดงักลา่วตอ่เนื่อง ซึง่พระราม 9 มี

สิทธิเรียกร้องเงินลงทนุดงักลา่วคืนจากเจริญกฤษเอ็นเตอร์ไพร้ส์ หากพระราม 9 ไม่

สามารถตกลงเช่าหรือซือ้ที่ดินได้รายการดงักลา่วจงึมีเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จาํกัด 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท 

1.ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 

2.รายได้คา่บริการโครงการ 

3.รายได้คา่บริหารการขาย  

8.56 

29.80 

5.37 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซเิด้นซ์ จาํกัด (”เบล็ พาร์ค”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริหารร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัทย่อย (เบล็)

1.สินค้าคงเหลือ 

 

6.42 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป

บริษัท ทุนมหาลาภ จาํกัด (“ทุนมหาลาภ”) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริหารร่วม / ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

 

บริษัทย่อย (พระราม 9) 

1.อาคารระหวา่งก่อสร้างเพื่อให้เช่า 

2.เงินกู้ ยืมระยะยาว 
   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ตอ่ปี 

3.ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

4.ดอกเบีย้จ่าย 

 

1.03 

100.00 

 

0.43 

4.51 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จาํกัด (“ซีเคเอส”) และ  
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จาํกัด (“ซุปเปอร์แอสเซทส์”)  
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจให้เช่าสินทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการร่วมกนั / ผู้ ถือหุ้นร่วมกบั 

บริษัทย่อย (พระราม 9) 

1.คา่เช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า : สญัญาเช่าที่ดิน

โครงการพระราม 9 สแควร์ สว่น 1.2 เพื่อ

พฒันา 3 ปี และระยะยาว 30 ปี ซึง่มีสิทธิที่จะ

ตอ่สญัญาไปอีก 10 ปี  

2. อาคารระหวา่งก่อสร้างเพื่อให้เช่า 

 

202.16 

 

 

 

20.28 

 

เป็นพืน้ที่ที่จะใช้ในการพฒันาโครงการพระราม 9 สแควร์ สว่น 1.2 โดยพระราม 9 ยงั

มีภาระที่จะต้องจ่ายคา่เช่ารายเดือนตัง้แตก่ลางปี 2553 ในอตัราเดือนละ 240,000 

บาท โดยปรับขึน้ร้อยละ 15 ทกุ 3 ปี จนกระทัง่หมดสญัญาในปี 2583 (ไมน่บัรวม

ระยะเวลาตามสิทธิที่จะตอ่สญัญาไปอีก 10 ปี) ทัง้นี ้พระราม 9 ได้พิจารณาเทียบ 

เคียงคา่เช่าจ่ายดงักลา่วแล้ววา่สมเหตสุมผล ทําให้พระราม 9 สามารถพฒันา

โครงการโดยมีผลตอบแทน IRR มากกวา่ร้อยละ 14 ซึง่สงูกวา่ต้นทนุทางการเงินถวั

เฉลี่ยของพระราม 9 ที่ร้อยละ 11 อตัราคา่เช่าดงักลา่วจงึเป็นอตัราที่ยอมรับได้ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ และลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุผลของรายการ 

บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกัด (มหาชน)
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ดําเนินธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัในบริษัทย่อย-พระราม 9 และเบล็ ร้อยละ 20.00 

และร้อยละ 2.29 ตามลําดบั 

บริษัท 

1.ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 

2.เจ้าหนีก้ารค้า 

3.เจ้าหนีเ้งินประกนัการให้บริการ 

4.รายได้จากการให้บริการ 

 

0.12 

2.73 

0.05  

0.27 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 บริษัทย่อย (เบล็) 

1.สินค้าคงเหลือ 

2.เงินจ่ายลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 
3.เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 

4.เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 

 
     330.91 

   52.92   

17.57 

   93.47 

 

คิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

นายโยธิน บุญดีเจริญ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

บริษัท 

1.คํา้ประกนัเงินกู้ : นายโยธินและนายเจตรศิริ 
เป็นผู้ คํา้ประกนัการชําระหนีเ้ตม็วงเงินกู้  

3,819.20 ล้านบาทของเบล็ 
2.คา่ตอบแทนผู้บริหารแผนค้างจ่าย 

 

- 

 

 

0.5 

 

ไม่มีผลตอบแทน 

 

 

ตามข้อตกลงในแผนฟืน้ฟกูิจการ 

นายเจตรศริิ  บุญดีเจริญ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

บริษัท 

1.คํา้ประกนัเงินกู้ :นายโยธินและนายเจตรศิริ

เป็นผู้ คํา้ประกนัการชําระหนีเ้ตม็วงเงินกู้  

3,819.20 ล้านบาทของเบล็ 

 

- 

 

ไม่มีผลตอบแทน 

นายชุมพล  สุรินทราบรูณ์ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กรรมการบริษัทย่อย 

บริษัท 

1.คา่ตอบแทนผู้บริหารแผนค้างจ่าย 

 

0.5 

 

ตามข้อตกลงในแผนฟืน้ฟกูิจการ 
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5. ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

งบการเงินรวมของบริษัท 

งบการเงินรวมท่ีแสดงสําหรับปี 2551-2553 ของบริษัท เป็นงบท่ีจดัทําขึน้ตามหลกัการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับ

การซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั  โดยในงวดปี 2552 งบการเงินรวมสําหรับการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบัของบริษัทเป็นงบ

ภายใต้ช่ือบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากดั (มหาชน) (“มีเดียส์”) หรือปัจจุบนัคือ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 

จํากดั (มหาชน) (“GLAND”) ซึง่เป็นบริษัทแม่ตามกฎหมายแต่เป็นผู้ถกูซือ้ทางบญัชี  โดยถือเสมือนว่ากลุม่บริษัท

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีเดียส์ซือ้เข้ามา ได้แก่ เบล็ พระราม 9 และบริษัทยอ่ย เป็นแกนหลกั (เสมือนเป็นผู้ ซือ้) และเร่ิมนบั

รวมฐานะการเงินและผลประกอบการของมีเดียส์ (เสมือนเป็นผู้ถกูซือ้) ตัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป 

(วนัท่ีรวมกิจการแล้วเสร็จ) โดยกลุม่บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีเดียส์ซือ้เข้ามา (ต่อไปในการวิเคราะห์เรียกว่า  “กลุ่ม

เบ็ล”) จะรับรู้และวดัมลูค่าด้วยมลูค่าตามบญัชี ในขณะท่ีกลุ่มมีเดียส์เดิม (ต่อไปในการวิเคราะห์เรียกว่า “กลุ่ม

มีเดียส์”) จะรับรู้และวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม นอกจากนี ้งบการเงินรวมแบบย้อนกลบัจะรับรู้รายได้ของกลุม่เบ็ล

เต็มปี และรับรู้รายได้ของกลุม่มีเดียส์ เพียง 14 วนั สําหรับงบการเงินรวมปี 2551 ท่ีแสดงในตาราง เป็นงบการเงิน

รวมของกลุ่มเบ็ลท่ีจัดทําขึน้ เพ่ือเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมแบบย้อนกลบัสําหรับปี 2552  ดงันัน้จึงมีความ

แตกตา่งไปจากงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี 2551 ท่ีได้จดัทําขึน้ก่อนการเข้าทํารายการรวมธุรกิจ   

ฐานะการเงินรวม 

งบดลุรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2551 - 2553  

งบดุลรวม 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 234.56 3.02 196.40 2.65 5.86 0.18 

  เงินลงทนุชัว่คราว 28.24 0.36 508.58 6.86 - - 

  ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 12.97 0.17 115.37 1.56 - - 

  ลกูหนีเ้งินทดรองจ่ายและกู้ ยืม-กิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั-สทุธิ 

- - 16.03 0.22 0.20 0.01 

  สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 4,850.57 62.47 3,676.29 49.57 2,560.57 79.70 

  เงินจ่ายลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 253.43 3.26 354.70 4.78 53.50 1.67 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 16.63 0.21 30.68 0.41 1.69 0.05 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,396.41 69.50 4,898.06 66.04 2,621.82 81.60 

  เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 104.52 1.35 104.52 1.41 104.52 3.25 

  เงินลงทนุระยะยาว 1.59 0.02 1.23 0.02 - - 

  ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 1,574.66 20.28 1,723.83 23.24 5.30 0.16 

  อาคารระหว่างก่อสร้างเพ่ือให้เช่า-สทุธิ 294.13 3.79 218.29 2.94 189.46 5.90 

  ค่าเช่าท่ีดินจ่ายลว่งหน้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั-สทุธิ 202.16 2.60 208.14 2.81 113.83 3.54 

  เงินมดัจําตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดนิกิจการ

ท่ี เก่ียวข้องกนั 

113.98 1.47 113.98 1.54 177.73 5.53 

  ลขิสทิธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์-สทุธิ 0.91 0.01 12.60 0.17 - - 

  ค่าความนิยม - - 103.34 1.39 - - 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 76.05 0.98 32.63 0.44 0.29 0.01 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,367.99 30.50 2,518.56 33.96 591.13 18.40 

รวมสินทรัพย์ 7,764.40 100.00 7,416.61 100.00 3,212.95 100.00 

  เงินเบกิเกินบญัชี - - 2.16 0.03 - - 
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งบดุลรวม 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  เจ้าหนีก้ารค้า 258.74 3.33 162.88 2.20 94.83 2.95 

  เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายใน1ปี 71.56 0.92 84.00 1.13 - - 

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -    - 540.90 7.29 50.80 1.58 

  ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 0.03 0.00 5.29 0.07 - - 

  ค่างวดที่ยงัไมรั่บรู้เป็นรายได้   304.90 3.93 83.64 1.13 32.56 1.01 

  เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 19.11 0.25 7.63 0.10 - - 

  หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 27.75 0.36 120.15 1.62 52.48 1.63 

หนีส้นิหมนุเวียน 682.09 8.78 1,006.65 13.57 230.67 7.18 

  เงินมดัจํารับตามสญัญาจะซือ้จะขายอาคาร 1,079.15 13.90 645.85 8.71 107.00 3.33 

  เงินกู้ ยืมระยะยาว-สทุธิ 879.40 11.33 430.51 5.80 - - 

  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 6.37 0.08 5.60 0.08 - - 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 1,964.92 25.31 1,081.96 14.59 107.00 3.33 

รวมหนีสิ้น 2,647.02 34.09 2,088.61 28.16 337.67 10.51 

  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 3,532.40 45.49 3,532.40 47.63 3,064.26 95.37 

  ต้นทนุการรวมธุรกิจ 1,510.56 19.45 1,611.42 21.73 - - 

  ทนุของกิจการท่ีรับรู้ในการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั 5,042.96 64.95 5,143.82 69.36 - - 

  สว่นปรับปรุงให้เป็นราคาตามบญัชีจากการซือ้

สนิทรัพย์ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

 

(423.19) 

 

(5.45) 

 

(423.19) 

 

(5.71) 

- - 

  กําไรท่ียงัไมเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของเงิน

ลงทนุ 

0.50 0.01 0.14 0.00 - - 

  สํารองตามกฎหมาย 8.00 0.10 4.10 0.06 - - 

  กําไร (ขาดทนุ) สะสม-ยงัไมจ่ดัสรร (223.77) (2.88) (145.56) (1.96) (188.98) (5.88) 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 712.88 9.18 748.68 10.09 - - 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 5,117.38 65.91 5,328.00 71.84 2,875.28 89.49 

รวมหนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุ้น 7,764.40 100.00 7,416.61 100.00 3,212.95 100.00 

(1) สนิทรัพย์ 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2551  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,212.95 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์หลกัคือ สินค้าคงเหลือ-

อาคารระหวา่งก่อสร้าง จํานวน 2,560.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.70 ของสนิทรัพย์ทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เป็น 7,416.61 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา

จากการรวมธุรกิจ โดยถือเสมือนกลุ่มเบ็ลได้มาซึ่งธุรกิจของกลุ่มมีเดียส์ ได้แก่ สินทรัพย์ในธุรกิจส่ือ  ธุรกิจ

สนามกอล์ฟ รวมถึงสินทรัพย์ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีดําเนินการภายใต้มีเดียส์ (โครงการ เบ็ล สกาย และ

โครงการ เดอะไนน์) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ค่าความนิยมเพิ่มขึน้จํานวน 103.34 ล้านบาท 

อนัเกิดจากการรับรู้สว่นตา่งของต้นทนุการรวมธุรกิจท่ีสงูกวา่สว่นได้เสียของผู้ ซือ้ในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็น 7,764.40 ล้านบาท โดย

สว่นใหญ่มาจากการงานก่อสร้างโครงการอาคารชดุพกัอาศยั “เบล็ แกรนด์ พระราม9” ท่ีแล้วเสร็จเพิ่มขึน้ 

 (2) หนีส้นิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จาก 337.67 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2551 เป็น 2,088.61 

ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2552 เพิ่มขึน้จํานวน 1,750.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพ่ือใช้ในการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย   หนีส้ินสว่นใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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514.51 ล้านบาท เงินกู้ ยืมจากเจริญกฤษเอ็นเตอร์ไพร้ส์และสกายเวย์  (กลุม่เจริญกฤษ) จํานวน 440.90 ล้าน

บาท  และจากทนุมหาลาภ (กลุม่บีบีทีวี) จํานวน 100 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 540.90 ล้านบาท และ เงินมดัจํารับ

ตามสญัญาจะซือ้จะขายอาคารเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 จํานวน 645.85 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเพิ่มขึน้ป็น 2,647.02 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากการกู้ ยืมเงินเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนา เบ็ล แกรนด์ พระราม9 เพิ่มขึน้ และในปี 2553 บริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกนัเหลือเพียง 255.32 ล้านบาท 

(3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสว่นผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2,875.28 ล้านบาท ประกอบด้วย ทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้วของ เบ็ล และพระราม 9 จํานวน 3,064.26 ล้านบาท และ ขาดทนุสะสม (ยงัไม่ได้จดัสรร) 

จํานวน (188.98) ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 5,328.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ทนุ

ของกิจการท่ีรับรู้ในการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั จํานวน 4,014.63 ล้านบาท (ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

ของเบ็ลและพระราม 9 ภายหลงัการหกัสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทดงักลา่วออกแล้ว เท่ากบั 2,403.22 

ล้านบาท และต้นทุนการรวมธุรกิจจํานวน 1,611.42 ล้านบาท) หุ้นสามญัท่ีออกเพื่อซือ้สินทรัพย์จํานวน 

1,129.19 ล้านบาท (หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 225.84 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4 บาท ในราคาหุ้นละ 5 

บาท เพ่ือชําระค่าท่ีดินและอาคาร(โครงการเบ็ล สกายและเดอะไนน์) สว่นปรับปรุงให้เป็นราคาตามบญัชีจาก

การซือ้สินทรัพย์ภายใต้การควบคมุเดียวกนัจํานวน (423.19) ล้านบาท อนัเป็นผลต่างระหว่างราคาที่ตกลงกนั 

(2,037.19 ล้านบาท) กบัราคาตามบญัชี (1,614.00 ล้านบาท) ของท่ีดินและอาคารที่ได้รับโอนมา (เบ็ล สกาย

และเดอะไนน์) ขาดทนุสะสม(ยงัไม่ได้จดัสรร) จํานวน 145.56 ล้านบาท และส่วนผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย จํานวน 

748.68 ล้านบาท และสําหรับ ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 5,117.40 ล้าน

บาทใกล้เคียงกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ผลประกอบการรวม 

งบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปี 2551 – 2553 

งบกาํไรขาดทุนรวม 2553 2552 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจโทรทศัน์ 132.84 45.17 40.64 85.79 - N.A. 

รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟ 87.59 30.14 4.15 8.76 - N.A. 

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ-อสงัหาริมทรัพย์ 70.21 24.16 2.58 5.45 - N.A. 

รวมรายได้ 290.64 100.00 47.37 100.00 - N.A. 

ต้นทนุธุรกิจโทรทศัน์ 94.92 32.66 21.81 46.04 - N.A. 

ต้นทนุจากธุรกิจสนามกอล์ฟ 67.66 23.28 5.94 12.54 - N.A. 

ต้นทนุจากธุรกิจให้เชา่และบริการ-อสงัหาริมทรัพย์ 49.81 17.14 2.66 5.62 - N.A. 

รวมต้นทุน 212.40 73.08 30.41 64.20 - N.A. 

กาํไรขัน้ต้น 78.24 26.92 16.96 35.80 - N.A. 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 163.79 56.35 20.30 42.85 25.45 N.A. 

รายได้อ่ืน 14.69 5.05 3.35 7.07 482.54 N.A. 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 121.47 41.79 - - - N.A. 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 2553 2552 2551 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าตดัจําหน่าย 103.34 35.56 - - - N.A. 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี (52.72) (18.14) (24.02) (50.71) 457.09 N.A. 

ดอกเบีย้ 33.05 11.37 2.66 5.62 5.12 N.A. 

ภาษีเงินได้ 0.48 0.17 3.54 7.47 - N.A. 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (12.33) (4.24) (5.86) (12.37) - N.A. 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (86.25) (29.68) (23.14) (48.85) 451.97 N.A. 

(1) รายได้ 

ในปี 2551 บริษัทมีเพียงรายได้อ่ืน ได้แก่ กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละสว่นลดรับผู้บริหารแผน จํานวน 

482.54 ล้านบาท โดยไมมี่รายได้จากการดําเนินงาน เน่ืองจากโครงการสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่งการพฒันา  

อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการเข้าทํารายการรวมธุรกิจ ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีรายได้มา

จาก 3 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโทรทศัน์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ทัง้นี ้ตามหลกัการจดัทํางบ

การเงินรวมสําหรับการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ของกลุ่มเบ็ลเต็มปี และรับรู้

รายได้จากธุรกิจส่ือและธุรกิจสนามกอล์ฟของกลุม่มีเดียส์ เพียง 14 วนั   

รายได้หลกัในปี 2552 เท่ากบั 47.37 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรทศัน์ จํานวน 40.64 ล้านบาท และ

ธุรกิจสนามกอล์ฟ จํานวน 4.15 ล้านบาท ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่ม 

ถึงแม้ว่ายงัไม่มีการรับรู้รายได้จากการดําเนินงาน เน่ืองจากโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างการพฒันา แต่มีรายได้

จากการให้เช่าและบริการอาคารสํานกังานเดอะไนน์ซึง่ดําเนินการภายใต้มีเดียส์ จํานวน 2.58 ล้านบาท 

รายได้หลกัในปี 2553 เท่ากบั 132.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรทศัน์ และในไตรมาส 1 ปี 2553 

บริษัทได้จําหน่าย บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากดั (บริษัทยอ่ย) ซึง่ดําเนินธุรกิจดงักลา่วให้ บริษัท สตรองโฮลด์ แอส

เซ็ทส์ จํากดั (บคุคลเก่ียวโยง) ซึง่ทําให้บริษัทรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทนุดงักลา่วเท่ากบั 121.47 ล้านบาท 

พร้อมกบัตดัจําหน่ายคา่ความนิยม จํานวน 103.34 ล้านบาท 

สําหรับธุรกิจสนามกอล์ฟ มีรายได้จํานวน 87.59 ล้านบาท ในขณะที่กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่จะเป็นธุรกิจ

หลกัของกลุ่ม ยงัไม่มีการรับรู้รายได้จากการดําเนินงาน เน่ืองจากโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างการพฒันา แต่มี

รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารสํานกังานเดอะไนน์ซึง่ดําเนินการภายใต้บริษัท จํานวน 2.58 ล้านบาท 

และ คา่จ้างบริหารการขายแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองโครงการ 1 - โครงการ 2 จํานวน 5.37 ล้านบาท 

(2) กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ในปี 2551 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 451.97 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละ

สว่นลดรับผู้บริหารแผน 

ในปี 2552 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจํานวน 23.14 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทนุสทุธิต่อรายได้หลกัรวมเท่ากบั ร้อย

ละ 48.85 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจากคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาตา่งๆ  

ในปี 2553 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจํานวน 86.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทนุสทุธิต่อรายได้หลกัรวมเท่ากบั ร้อย

ละ 29.68 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีสงู 
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6. หนีส้นิ 

(1)  ยอดรวมตราสารหนีท่ี้ออกและจําหน่ายแล้วและที่ยงัมิได้ออกจําหน่ายตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ 

- ไมมี่-  

(2) ยอดรวมเงินกู้ ท่ีมีกําหนดระยะเวลาและหนีส้นิประเภทอื่น ระบภุาระการนําสนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินกู้และหนีส้ินประเภทอื่น รวมเท่ากบั 1,106.28 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ยืม ดงัตอ่ไปนี ้

หนีส้นิ บริษัท 
จาํนวน  

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษัท 255.04 ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของโครงการ 

 เบล็ 574.67 ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของโครงการ และ

คํา้ประกนัโดยกรรมการบริษัท 

 พระราม9 21.25 ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของโครงการ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั พระราม9 255.32 -ไมมี่- 

รวม  1,106.28  

 (3) หนีส้นิและภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิและภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมเทา่กบั 

3,050.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

บริษัท 

1. คา่ออกแบบ  0.14 

2. คา่ที่ปรึกษาทางการเงิน 0.21 

2. คา่โฆษณา 1.56 

2. คา่ที่ปรึกษาศกึษาและออกแบบ 25.22 

เขาเขียว 

1. คา่เช่า คา่บริการ คา่เก็บเอกสาร 0.24 

เบล็ 

1. คา่ออกแบบ 3.93 

2. คา่จ้างรับเหมา 2,074.72 

3. คา่เช่า 5.08 

3. คา่โฆษณา 3.16 

พระราม 9 

1. คา่ออกแบบ 16.05 

2. คา่รับเหมา 746.50 

3. คา่เช่าที่ดิน 173.94 



 

 6

7. สัญญาที่สาํคัญ 

 (1) โครงการเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 “แกรนด์ พระราม 9” ส่วน 1.1: สญัญาจะซือ้จะขายอาคาร

เซน็ทรัล พลาซา่ แกรนด์ พระราม 9  

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั บริษัท เซน็ทรัลพฒันาไนน์สแควร์ จํากดั  (“ซีพีเอน็9”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 (ในฐานะผู้จะขาย) เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายอาคารเซ็นทรัล พลาซ่า 

พระราม 9 กบัซีพีเอน็9 (ในฐานะผู้จะซือ้) เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2550 และพระราม 

9 (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดงักลา่วกบั บริษัท ซีพี

เอ็น คอนสตรัคชัน่ แมเนจเม้นท์ จํากดั (ในฐานะผู้ รับจ้าง) เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 

2552 ซึง่คาดวา่อาคารดงักลา่วจะแล้วเสร็จในปี 2556  

(2) โครงการอาคารสํานกังาน “จี-แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9” : สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือพฒันาและสญัญาเช่า

ท่ีดิน 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั ซปุเปอร์แอสเซทส์และ ซีเคเอส 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 เข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือพฒันาและสญัญาเช่าท่ีดินกับซุปเปอร์แอส

เซทส์ และซีเคเอส เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 โดยเป็นสัญญาเช่าระยะสัน้ใน

ช่วงเวลาก่อสร้าง 3 ปี และสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี และผู้ ให้เช่าให้คํามั่นต่อ

พระราม 9 ในการตอ่สญัญาเช่าไปอีก 10 ปี ซึง่จะทําให้สญัญาสิน้สดุลงในปี 2593  

(3) โครงการอาคารสํานกังาน “แกรนด์ พระราม 9” สว่น 1.2: สญัญาวา่จ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั Aecom Technical Services, Inc. (“Aecom”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําสญัญาว่าจ้าง Aecom ออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร

สํานกังาน โครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วน 1.2 เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 มลูค่า

งานตามสญัญาทัง้สิน้ 80,000 USD (ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

(4) โครงการ “จี-แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9” : สญัญาวา่จ้างงานกําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั บมจ. ซีฟโก้ (“ซีฟโก้”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างซีฟโก้ ทํากําแพงกนัดินมลูค่าสญัญา 10.69 ล้าน

บาท 

(5) โครงการ “จี-แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9” : สญัญาวา่จ้างเหมาออกแบบสถาปัตยกรรม 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั บริษัท เออร์เบิน้ อาร์คิเตค็ส์ (“เออร์เบิน้”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําสญัญาว่าจ้าง เออร์เบิน้ ออกแบบและเขียนแบบ มูลค่างาน

ตามสญัญาทัง้สิน้ 16.00 ล้านบาท 

(6) โครงการ “จี-แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9” : สญัญาจะซือ้/จะเช่าท่ีดิน 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั บริษัท เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพร้ส์ จํากดั (“เจริญกฤษ”)  

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําสญัญาจะซือ้/จะเช่าท่ีดินกบัเจริญกฤษ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
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2552  โดยได้รับสิทธิท่ีจะซือ้/เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามใน

สญัญาดงักล่าว และได้มีการวางเงินมดัจําจํานวน 113.98 ล้านบาท เพ่ือเป็นการ

ประกนัการใช้สิทธิตามสญัญา ทัง้นี ้หากพระราม 9 ไม่ใช้สิทธิตามสญัญาดงักล่าว 

เจริญกฤษเอ็นเตอร์ไพร้ส์จะยินยอมคืนเงินมดัจําทัง้จํานวนให้แก่พระราม 9 โดยไม่

มีดอกเบีย้ 

(7) โครงการ “แกรนด์ พระราม 9” สว่น 3: บนัทกึข้อตกลงร่วมกนัพฒันาท่ีดิน 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั บริษัท สเตอร์ลงิ อีควิตี ้จํากดั (“สเตอร์ลงิ”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําบนัทกึข้อตกลงกบัสเตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2552 โดยตก

ลงจะร่วมกันพัฒนาท่ีดินสําหรับโครงการนี  ้โดยพระราม 9 เป็นผู้พัฒนาบริหาร

โครงการ และสเตอร์ลิงตกลงยินยอมให้ใช้ท่ีดินเป็นท่ีตัง้โครงการที่จะพฒันา โดย

ภายใน  3 ปีนบัแต่วนัลงนามในบนัทึกข้อตกลง สเตอร์ลิงจะให้สิทธิพระราม 9 ใน

การเข้าซือ้ท่ีดินก่อน แตห่ากพระราม 9 ไมใ่ช้สิทธิภายในกําหนดเวลา 3 ปี สเตอร์ลิง

มีสทิธิท่ีจะขายที่ดินนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกได้ 

(8) โครงการ “แกรนด์ พระราม 9” : สญัญาวา่จ้างออกแบบงานภมิูสถาปัตย์ 

คูส่ญัญา  : พระราม 9 กบั EDAW Limited (“EDAW”) 

ลกัษณะสญัญา  : พระราม 9 ได้เข้าทําสญัญาว่าจ้าง EDAW ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 

โครงการพระราม 9 สแควร์ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2551 มลูค่างานตามสญัญา

ทัง้สิน้ 60,000 USD (ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

(9) โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2: สญัญาจ้างบริหารการขายบ้านและ/หรือท่ีดิน 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั บริษัท แกรนด์ฟอร์จนู จํากดั (“แกรนด์ ฟอร์จนู”) 

ลกัษณะสญัญา  : บริษัทได้รับโอนสทิธิตามสญัญาจ้างบริหารการขายสําหรับโครงการแกรนด์ คาแนล 

ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 จากการเข้าทํารายการ EBT จากแกรนด์ 

คาแนล โดยได้รับค่าธรรมเนียมการขายร้อยละ 2.0 ของมลูค่าบ้านและ/หรือท่ีดิน 

สญัญาเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 และสิน้สดุเม่ือบ้านและ/หรือท่ีดิน

จะขายหมด 

(10) โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2: สญัญาจ้างบริหารการขายบ้าน 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั บริษัท บรีเก็จท์ไทย จํากดั (“บรีเก็จท์”) 

ลกัษณะสญัญา  : บริษัทได้รับโอนสทิธิตามสญัญาจ้างบริหารการขายสําหรับโครงการแกรนด์ คาแนล 

ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเข้าทํารายการ EBT โดยได้รับค่าธรรมเนียมการขาย

ร้อยละ 2.0 ของมลูค่าขายบ้าน โดยสญัญาเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 ตลุาคม 2552 

และสิน้สดุเม่ือบ้านขายหมด 
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(11) โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2: สญัญาจ้างบริหารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั แกรนด์ฟอร์จนู 

ลกัษณะสญัญา  : บริษัทได้รับโอนสิทธิตามสญัญาจ้างบริหารการตลาดและประชาสมัพนัธ์ สําหรับ

โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเข้าทํารายการ EBT โดย

ได้รับค่าบริหารการตลาดร้อยละ 12.5 ของต้นทุนการทําการตลาดในกรณีท่ี

ดําเนินการตลาดด้วยตนเอง หรือร้อยละ 3.0 ของต้นทนุการทําการตลาดในกรณี

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน สญัญาเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2552 จนถงึ 30 มิถนุายน 2555 

(12) โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2: สญัญาจ้างบริหารทัว่ไป 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั แกรนด์ฟอร์จนู 

ลกัษณะสญัญา  : บริษัทได้รับโอนสิทธิตามสญัญาจ้างบริหารทัว่ไป สําหรับโครงการแกรนด์ คาแนล 

ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเข้าทํารายการ EBT โดยได้รับค่าบริหารโครงการ

ทัว่ไปในอตัราไตรมาสละ 7.8 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยสญัญามีผลตัง้แต ่

1 พฤศจิกายน 2552 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2554 

(13) โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2: สญัญาจ้างบริหารและควบคมุการก่อสร้าง 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั บรีเก็จท์ 

ลกัษณะสญัญา  : บริษัทได้รับโอนสิทธิตามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมการก่อสร้าง    สําหรับ

โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเข้าทํารายการ EBT โดย

ได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 6.0 ของต้นทุนการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง 

สญัญาเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 ตลุาคม 2552 และจะสิน้สดุลงเม่ืองานก่อสร้างบ้าน

ในโครงการแล้วเสร็จ 

(14) โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อาคาร 

คูส่ญัญา  : เบล็ กบั บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) (“อิตาเลี่ยนไทย”) 

ลกัษณะสญัญา  : เบล็ ได้เข้าทําสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกักบัอิตาเลี่ยนไทย เพ่ือดําเนินการ

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมเพ่ือพกัอาศยัจํานวน 8 อาคาร มลูค่างานตามสญัญา

ทัง้สิน้ 1,318.63 ล้านบาท 

(15) โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร 

คูส่ญัญา  : เบล็ กบั บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (“เพาเวอร์ไลน์”) 

ลกัษณะสญัญา  : เบล็ ได้เข้าทําสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคารกบัเพาเวอร์

ไลน์ เพ่ือดําเนินงานก่อสร้างงานระบบ ไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ และระบบป้องกนัอคัคีภยั สําหรับอาคารคอนโดมิเนียมเพ่ือพกั

อาศยัจํานวน 8 อาคาร มลูคา่งานตามสญัญาทัง้สิน้ 1,120 ล้านบาท 
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(16) โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาวา่จ้างออกแบบงานวิศวกรรมอาคาร 

คูส่ญัญา  : เบล็ กบั บริษัท พีดบับลวิเอชแอล วิศวกรที่ปรึกษา จํากดั (“พีดบับลวิเอชแอล”) 

ลกัษณะสญัญา  : เบ็ล ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างพีดับบลิวเอชแอลเพื่อดําเนินการออกแบบงาน

โครงสร้าง อาคารคอนโดมิเนียมเพ่ือพกัอาศยัจํานวน 8 อาคาร มลูค่างานตาม

สญัญาทัง้สิน้ 14 ล้านบาท 

(17) โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาวา่จ้างบริหารและควบคมุงานก่อสร้างอาคาร (เฉพาะสว่นท่ี 2) 

คูส่ญัญา  : เบล็ กบั บริษัท ไออีซีเอม็ จํากดั (“ไออีซีเอม็”) 

ลกัษณะสญัญา  : เข้าทําสญัญาวา่จ้างไออีซีเอม็เพ่ือบริหารและควบคมุงานก่อสร้างอาคารเฉพาะสว่น

ท่ี 2 ของโครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 สญัญามีกําหนดระยะเวลา 17 เดือน 

ตัง้แต่วนัท่ี 17 กันยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 มลูค่างานตามสญัญา

ทัง้สิน้ 17.05 ล้านบาท 

(18) โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาจ้างสํารวจและตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง (ช่วงระหว่าง

ดําเนินการก่อสร้าง) 

คูส่ญัญา  : เบล็ กบั บริษัท เดวิส แลงดอน แอนด์ เซียห์ (ประเทศไทย) จํากดั (“เดวิสแลงดอน”) 

ลกัษณะสญัญา  : เบ็ลได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างเดวิสแลงดอนเพื่อเป็นผู้ สํารวจและตรวจสอบปริมาณ

งานก่อสร้างของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานระบบและงานอื่นๆของ

โครงการในส่วนงานโพเดียม เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2552 มีกําหนดระยะเวลาไม่

เกิน 15 เดือน ชําระคา่จ้างเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 0.14 ล้านบาท 

(19) โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาวา่จ้างเหมาออกแบบสถาปัตยกรรม 

คูส่ญัญา  เบล็ กบั เจริญกฤษ 

ลักษณะ

สญัญา  

เบ็ลได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างเจริญกฤษจดัทําการวางผงัและออกแบบสถาปัตยกรรม มลูค่างานตาม

สญัญาทัง้สิน้ 42.80 ล้านบาท 

(20) โครงการ แกรนด์ พระราม 9 : สญัญาว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา 

(Monorial) 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั (“กรุงเทพธนาคม”) 

ลกัษณะสญัญา  : เบ็ลได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างกรุงเทพธนาคม เพ่ือหาข้อมูล วิเคราะห์ จัดทําข้อมูล

เบือ้งต้นเก่ียวกบัการดําเนินการ ความสอดคล้องกบักฏหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดําเนินเพ่ือคดัเลือกระบบ 

Monorail การคดัเลือกผู้ประกอบการ รวมถงึการดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง มลูคา่

งานตามสญัญาทัง้สิน้ 29.96 ล้านบาท 
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สญัญาอนัเก่ียวเน่ืองจากการเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) บนัทกึข้อตกลงไม่ดําเนินธุรกิจแข่งขนั และให้สิทธิในการซือ้ก่อน (Call Option) และให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 

(Right of First Refusal) ของกลุม่เจริญกฤษ 

คูส่ญัญา  : บริษัทกบับริษัทในกลุม่เจริญกฤษอนัได้แก่เจริญกฤษ  บริษัท เบล็พาร์ค เรสซิเด้นส์ 

จํากดั (“เบล็พาร์ค”) แกรนด์ฟอร์จนู บรีเก็จท์ บริษัท สกายเวย์ เรียลตี ้จํากดั บริษัท 

ฟิวเจอร์ แอสเซทส์ จํากดั  บริษัท แมกซ์ แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัท โฟร์เมน็ จํากดั 

บริษัท จี ซี แอนด์ ที จํากดั และ  บริษัท เครยอร์น ดีไซน์ จํากดั 

ลกัษณะสญัญา   : บริษัทในกลุ่มเจริญกฤษจะไม่ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจ

ประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะดําเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับ

ผู้ประกอบการอื่น 

แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงทรัพย์สินซึ่งแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ แต่มีเง่ือนไข

ต่างๆ ดงันี ้ทรัพย์สินท่ีไม่มีศกัยภาพที่จะพฒันาเป็นโครงการเพื่อผลตอบแทนเชิง

พาณิชย์อย่างมีนัยสําคัญในอนาคต  ทรัพย์สินท่ี เ ก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีปัจจุบนัดําเนินการอยู่แล้วแต่ไม่มีนยัสําคญั ทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่

จากโครงการที่พฒันาเสร็จสิน้แล้ว ทรัพย์สินให้เช่าซึง่มีอายสุญัญาจํากดัและบริษัท

จะไม่ต่ออายุการเช่าหลงัสิน้สดุสญัญา และทรัพย์สินในโครงการแกรนด์ คาแนล 

ดอนเมือง โครงการ 1 และ 2 ซึ่งบริษัทได้รับโอนสิทธิตามสัญญามาจากแกรนด์ 

คาแนล (ผู้ รับจ้างตามสญัญาฯ) 

นอกจากนี ้เจริญกฤษ เบ็ลพาร์ค และแกรนด์ ฟอร์จูน (ผู้ ให้สิทธิ) ให้สิทธิบนท่ีดิน 

และ/หรือ สิ่งปลกูสร้าง (สินทรัพย์ภายใต้สญัญา) แก่บริษัท ในการซือ้ก่อนแต่เพียง

ผู้ เดียว (Call Option) ในราคาไม่เกินราคายตุิธรรมตามที่ผู้ประเมินราคาอิสระท่ี

บริษัทและผู้ ให้สิทธิจะร่วมกันแต่งตัง้จากบญัชีรายช่ือของผู้ประเมินราคาอิสระท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมิน

ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี แรก นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั

ใช้ (18 ธ.ค. 52) และภายหลังระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว ให้สิทธิแก่บริษัทในการ

ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี ้สินทรัพย์ภายใต้สญัญา ได้แก่ ท่ีเปลา่

ขนาด 14-1-36.2 ไร่ ของเจริญกฤษ เพ่ือพฒันาโครงการ แกรนด์ พระราม 9 ท่ีดิน

เปล่าขนาด 1-1-28.1 ไร่ ภายในโครงการเบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นส์ ของเบ็ลพาร์ค และ

ท่ีดินเปล่าของแกรนด์ ฟอร์จูน เพ่ือพัฒนาโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง 

โครงการ 5, 7-10 และพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการทัง้หมด 

(2) บนัทกึข้อตกลงให้สิทธิในการซือ้ก่อน (Call Option) และให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ของกลุม่รัตนรักษ์ 

คูส่ญัญา  : บริษัท กบั บริษัท ต้นสนเพลนิจิต จํากดั (“ต้นสน”)  สเตอร์ลงิ และแกรนด์ ฟอร์จนู 

ลกัษณะสญัญา  : ต้นสน สเตอร์ลิง และแกรนด์ ฟอร์จูน (ผู้ ให้สิทธิ) ให้สิทธิบนท่ีดินและ/หรือสิ่งปลกู
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สร้าง (สินทรัพย์ภายใต้สญัญา) แก่บริษัทและบริษัทย่อย ในการซือ้ก่อนแต่เพียงผู้

เดียว (Call Option) ในราคาไม่เกินราคายตุิธรรมตามท่ีผู้ประเมินราคาอิสระท่ี

บริษัทและผู้ ให้สิทธิ จะร่วมกันแต่งตัง้จากบญัชีรายช่ือของผู้ประเมินราคาอิสระท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมิน

ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปีแรกนบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ 

(18 ธันวาคม 2552) และภายหลงัระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว ให้สิทธิแก่บริษัทในการ

ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี ้สินทรัพย์ภายใต้สญัญา ได้แก่ ท่ีดิน

เปล่าของต้นสน เพ่ือพฒันาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3, 5-6  

ท่ีดินเปล่าของสเตอร์ลิง เพ่ือพฒันาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 4  

ท่ีดินเปล่าของสเตอร์ลิง เพ่ือพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วน 3 และท่ีดิน

เปลา่ของแกรนด์ฟอร์จนู เพ่ือพฒันาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 5, 

7-10 และพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการทัง้หมด 

8. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อ

พิพาทยงัไมส่ิน้สดุเฉพาะคดีท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของ

สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 


