
ที ่G/023/2557   
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 

 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2557 และก าหนดการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2558 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย  สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 9/2557 เมื่อ
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

1. อนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยการลงทนุในโครงการ Super Tower ซึง่เป็นการ
เปลีย่นแปลงแผนการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีจ่ะพฒันาขึน้บนท่ีดินบริเวณ PLOT 2.1 
2.2 และ 2.3 จากเดิมทีเ่คยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2554  
และ 25 เมษายน 2556 เพื่อพฒันาเป็น 1) โครงการอาคารส านกังานให้เชา่เกรด B และอาคารศนูย์
ประชมุ และ 2) โครงการอาคารส านกังานให้เชา่เกรด A (รวมเรียก “โครงการเดิม”) มาเป็น
โครงการอาคารส านกังานระดบัพรีเมี่ยมไฮเอนด์สงู 125 ชัน้ (“โครงการใหม่”)  

 ทัง้นี ้ การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา่ “ประกาศได้มา/จ าหน่ายไป”) โดยมี
ขนาดรายการและรายละเอยีดการเข้าท ารายการดงักลา่วปรากฏในสารสนเทศการเข้าท ารายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

เมื่อพิจารณามลูคา่การลงทนุ อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ตามเกณฑ์ได้มา/
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การเข้าท ารายการตามข้อนี ้และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความสมเหตสุมผลของรายการเพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ของบริษัทได้อนมุตัิการ
เข้าท ารายการดงักลา่ว  

2. มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท 
เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ข้อ 1 ข้างต้น 
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3. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินธรุกิจ 
และเพื่อรองรับกบัแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด

ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนั
หรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงิน มลูค่ารวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไว้ไม่เกิน  4,000 ล้าน
บาท หรือในสกลุเงินอื่นในอตัราที่เทียบเทา่ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณี
จ ากดั และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว 
หรือหลายครัง้ก็ได้ 

อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 
อาย ุ ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไมเ่กิน 10 

ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้ขออนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณา ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้

4. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัท่ี 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องยนูิเวอร์ส ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทนุในโครงการ Super 
Tower 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท  

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557    
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                  เลขานกุารบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 
 

สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครัง้ที่ 9/2557 
เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2557 มีมติอนมุตัิให้ด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนเนือ้ที่ดินรวม 19 ไร่ 2 งาน 
40.91 ตารางวา (หรือ 7,840.91 ตารางวา) ภายในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9  บริเวณสี่แยกพระราม 9 ตดั
ถนนรัชดาภิเษก เป็นโครงการอาคารส านกังานระดบัพรีเมี่ยมไฮเอนด์สงู 125 ชัน้ (“โครงการใหม่”) ดงัมีรายละเอียด 
ดงันี ้

 โครงการใหม ่
ภาพรวมโครงการ  อาคารส านกังานระดบัพรีเมี่ยมไฮเอนด์ สงู 125 ชัน้ ประกอบด้วย ส านกังาน 

โรงแรม และพืน้ท่ีพาณิชย์ให้เช่า 
 อาคารศนูย์ประชมุ   
 อาคารพาณิชยกรรม 

ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวม 149,083 ตรม. 
พืน้ท่ีก่อสร้างรวม 322,645 ตรม. 
มลูคา่ก่อสร้างโครงการ 18,000 ล้านบาท 

 
โครงการใหม่ที่จะพฒันาขึน้บนที่ดินบริเวณโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 คาดว่าจะใช้ต้นทนุก่อสร้างประมาณ 
18,000 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียก “เกณฑ์ได้มา

จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 101 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ค านวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557  
อยา่งไรก็ดี การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่ว ไม่ถือเป็นกรณีการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดย
อ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากการท ารายการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ยกเว้นทกุข้อตามข้อ 24 ของเกณฑ์ได้มา
จ าหนา่ยไป ทัง้นี ้บริษัทต้องขออนมุตัิการท ารายการดงักลา่วจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัให้มีรายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
รายละเอียดสาระส าคญัของการเข้าท ารายการ มีดงันี ้
 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งก าหนดประชุม
ในวนัที่ 15 มกราคม 2558 โดยคาดว่าจะเร่ิมพฒันาโครงการใหม่ ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
และจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 6 ปี คาดวา่เร่ิมเปิดให้เช่าพืน้ท่ีและบริการบางสว่นได้ในปี 
2559 
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้วา่จ้าง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ รับจ้าง บคุคลที่สาม ในฐานะผู้ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและ
วสัดกุ่อสร้าง รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการพฒันาโครงการใหม่ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน บริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดัเลือกผู้ รับเหมา ทัง้นี ้คาดว่าผู้ รับเหมา
จะเป็นผู้ ที่ไม่ความสมัพันธ์ใดๆ และไม่มีความเก่ียวโยงกันกับบริษัท 
อย่างไรก็ดี หากผู้ รับเหมาที่ได้รับคดัเลือกมีความสมัพนัธ์ใดๆ และ /หรือ
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท บริษัทจะท าการเปิดเผยข้อมลูและจะ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ตอ่ไป   

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2557 เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 มีมติอนมุตัิให้บริษัทด าเนินการพฒันา
โครงการซึ่งมีลกัษณะเป็นอาคารส านกังานระดบัพรีเมี่ยมไฮเอนด์สงู 125 ชัน้ พร้อมสว่นโรงแรม พืน้ที่ค้าปลีก 
และอาคารศนูย์ประชุม ขนาดพืน้ที่ก่อสร้างรวม 322,645 ตารางเมตร มลูค่าต้นทนุก่อสร้างประมาณ 18,000 
ล้านบาท ทัง้นี ้เนื่องจากที่ดินบริเวณดงักลา่วมีศกัยภาพในการพฒันาให้กลายเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจแห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายปรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการอาคาร
ส านกังานบริเวณดงักลา่วให้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี
ขึน้กวา่โครงการเดิม 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

โครงการใหม่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งตัง้อยู่บริเวณสี่แยกพระราม 9 ตดัถนน
รัชดาภิเษก โดยตวัโครงการจะพฒันาขึน้บนที่ดินของบริษัทบนเนือ้ที่ 19 ไร่ 2 งาน 40.91 ตารางวา (หรือ 
7,840.91 ตารางวา) โดยมีลกัษณะเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mixed Use ซึ่งจะประกอบด้วย อาคาร
ส านกังาน โรงแรม พืน้ท่ีพาณิชยกรรม และศนูย์ประชมุ ซึง่ประกอบด้วย 3 อาคารหลกั ดงันี ้

อาคาร การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี 
1. อาคารหลกั  

(Main Tower) 
 ส านกังาน 
 โรงแรม 
 พืน้ท่ีค้าปลกี 

2. อาคารศนูย์ประชมุ 
(Convention Tower) 

 พืน้ท่ีจดัประชมุ จดัแสดงสนิค้า และนิทรรศการ 
ประกอบด้วย 3 อาคารยอ่ย A B และ C 

3. อาคารพาณิชยกรรม 
(Arcade Tower) 

 พืน้ท่ีค้าปลกี 
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พืน้ที่เช่าส าหรับส่วนส านกังาน ศูนย์ประชุม และร้านค้าบนพืน้ที่โครงการ (รวมส่วนโรงแรม) มีจ านวนทัง้สิน้ 
149,083 ตารางเมตร บนพืน้ท่ีก่อสร้างทัง้สิน้ 322,645 ตารางเมตร คาดวา่จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
ทัง้โครงการประมาณ 6 ปี โดยคาดวา่เมือ่แล้วเสร็จ จะเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่สงูที่สดุในภมูิภาค อาเซียน 
อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดสดุท้ายของโครงการอาจจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด และอาจท า
ให้มลูคา่โครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง และ/หรือ เงินลงทนุมีการเปลีย่นแปลงไป 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

5.1  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

โครงการใหม่ เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังานระดบัพรีเมี่ยมไฮเอนด์  พร้อมสว่น
โรงแรม และอาคารศนูย์ประชุม คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างได้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 และจะใช้
เงินลงทุนในการพฒันาโครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระค่าก่อสร้าง
โครงการด้วยเงินสดเป็นงวดให้แก่ผู้ รับเหมา ผู้ผลติและจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการพฒันาโครงการใหม ่ตามความคืบหน้าของโครงการ 

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ของบริษัทในครัง้นี ้มีมูลค่าก่อสร้างโครงการรวม 18,000 ล้าน
บาท อ้างอิงจากประมาณการต้นทนุค่าก่อสร้างโครงการที่จดัท าโดยที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงการ
ของบริษัท บนพืน้ท่ีก่อสร้างรวม 322,645 ตารางเมตร  

 พืน้ท่ีก่อสร้าง (ตรม.) 
อาคารหลกั 201,133 
อาคารศนูย์ประชมุ 49,080 
อาคารพาณิชยกรรม 72,432 
รวมต้นทนุก่อสร้างโครงการ 322,645 

 

6. แหล่งเงนิทุนที่ใช้และเงื่อนไขการช าระเงนิ 

แหลง่เงินทนุที่ใช้ในการพฒันาโครงการใหม่มาจากเงินกู้ยืม (ประมาณร้อยละ 60 ของมลูค่าก่อสร้าง) เงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัท รวมถึงกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั ซึง่คาดวา่จะเพียงพอตอ่การพฒันาโครงการดงักลา่ว  
 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทจากการเข้าท ารายการ 

การลงทนุในโครงการใหม ่ เป็นการด าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทท่ีจะพฒันาที่ดินบริเวณโครงการ  เดอะ 
แกรนด์ พระราม 9 ให้กลายเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะ
ประกอบด้วย อาคารส านกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั โรงแรม อาคารศนูย์ประชมุและจดัแสดงนิทรรศการ พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น พืน้ที่ค้าปลีก และศูนย์การค้า เพื่อรองรับกลุ่มลกูค้าและนกัธุรกิจที่เข้ามาใช้
บริการได้อย่างครบวงจร ทัง้นี ้การลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งเป็นอาคารระดับพรีเมี่ยมไฮเอนด์ พร้อมด้วย
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เอกลกัษณ์ของตวัอาคารท่ีสงูถึง 125 ชัน้ ความสงูรวม 615 เมตร ซึง่เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นตึกที่สงูที่สดุใน
ภมูิภาคอาเซียน จะเป็นแม่เหล็กดึงดดูให้พืน้ที่โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 เป็นจุดศนูย์กลางการค้าและ
ธุรกิจที่นา่สนใจมากขึน้ โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถแชร์สว่นแบง่ทางการตลาดของออฟฟิศจากต่างประเทศที่
จะมาตัง้ส านกังานในไทยจากประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคอาเซียน ทัง้นี ้ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการ
เปลีย่นแปลงแผนการลงทนุในครัง้นี ้สามารถสรุปได้ดงันี ้
7.1)  สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว  โดยโครงการใหม่มี

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสทุธิ (NPV) เป็นบวก และมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) สงูกว่า
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของบริษัท (WACC) 

7.2)  เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศ 
7.3)  ช่วยสนบัสนนุและสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัโครงการอื่นของบริษัทท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัแผนธุรกิจในระยะ
ยาวของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อโครงการอื่นๆ ของบริษัทที่ตัง้อยู่ในท าเลเดียวกัน นอกจากนี ้มลูค่าการ
ลงทนุยงัมีความคุ้มคา่และสมเหตสุมผล โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนของโครงการใหม่ซึ่งสงูกว่าต้นทนุ
ทางการเงินของบริษัทและสงูกวา่อตัราผลตอบแทนของโครงการเดิม ดงันัน้ การพฒันาโครงการใหม่จึงถือเป็น
โอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึน้ให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะเสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเอกฉนัท์อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทนุดงักลา่วและ
เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8 ข้างต้น 

-ไมม่ี- 
 

10. เงื่อนไขของการท ารายการ 

การท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาจ าหน่ายไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ซึ่งบริษัทจะต้องจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เข้าท ารายการตอ่ไป 


