
 

 

 

ที M/057/2553 

 

วนัที 4 มิถนุายน 2553    

 

เรือง สารสนเทศการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลทีเกียวโยงกนั 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) ครังที 12/2553 เมือวนัที 4 มิถนุายน 

2553 ได้มีมติอนมุตัิรายการเกียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ทนุมหาโชค จํากดั และ

บริษัทอนมุตัิให้บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อย ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ทนุมหาลาภ 

จํากดั รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ 

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        (นางสาวสภุาพรรณ  วิสฤตาภา) 

                                                     เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

สารสนเทศเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายการเกียวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ด้วยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “จีแลนด์”) ครังที 

12/2553 เมือวนัที  4 มิถนุายน 2553 มีมติอนมุตัิรายการทีเกียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

บคุคลทีเกียวโยงกนั โดยรายละเอียดการเข้าทํารายการ มีดงันี 

1. วัน เดือน ปี ทีเกดิรายการ  : ไมเ่กินไตรมาส 3 ปี 2553 

2. คู่สัญญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดคู่สญัญาในการเข้าทํารายการ มีดงันี 

2.1 การรับความช่วยเหลือทางการเงนิของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

ผู้ให้กู้   : บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั (“ทนุมหาโชค”) 

ผู้กู้  :  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“จีแลนด์”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั  

- เป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ มีอํานาจควบคมุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั (“BBTV”) และกลุ่มบริษัททีเกียวข้อง ถือหุ้นรวมกนั

ในบริษัท ร้อยละ 31.62 และถือหุ้นในทนุมหาโชคร้อยละ 51.70)  

- เป็นนิติบคุคลทีมีกรรมการร่วมกนักบั บริษัท/นิติบคุคลทีมีอํานาจควบคมุบริษัท (นายเจริญ จิรวิศลัย์ 

กรรมการของบริษัทและ BBTV เป็นกรรมการในทนุมหาโชค) 

2.2 การรับความช่วยเหลือทางการเงนิของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จาํกัด  

ผู้ให้กู้   : บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั (“ทนุมหาลาภ”) 

ผู้กู้  : บริษัท พระราม 9 สแควร์ จํากดั (“พระราม 9”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท ทนุมหาลาภ จํากดั   

- เป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ มีอํานาจควบคมุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั (“BBTV”) และกลุ่มบริษัททีเกียวข้อง ถือหุ้นรวมกนั

ในบริษัท ร้อยละ 31.62 และถือหุ้นในทนุมหาลาภร้อยละ 99.99)  

- เป็นนิติบคุคลทีมีกรรมการร่วมกนักบั บริษัท/นิติบคุคลทีมีอํานาจควบคมุบริษัท (นายเจริญ จิรวิศลัย์ 

กรรมการของบริษัทและ BBTV เป็นกรรมการในทนุมหาลาภ) 
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3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ 

3.1 การรับความช่วยเหลือทางการเงนิของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

3.1.1 ลกัษณะของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน  :  ทุนมหาโชค ให้ จีแลนด์ กู้ เงินในวงเงิน

จํานวน 600 ล้านบาท อายกุารใช้วงเงิน 4 ปี  เพือใช้ในการชําระค่าซือทีดินเพือการพฒันา 

(รวมคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการให้ได้มาซงึทีดิน และอืนๆ) โดยจะเบิกเงินกู้ทงัจํานวน  

3.1.2 หลกัฐานการกู้ ยืมเงิน :  ตวัสญัญาใช้เงิน 

3.1.3 มลูคา่รวมของการรับความช่วยเหลือ  :  600 ล้านบาท 

3.1.4 การชําระคืนเงินกู้   :  เมือครบกําหนดตามตวัสญัญาใช้เงิน ระยะเวลา 4 ปี 

3.1.5 อตัราดอกเบียและการชําระ  :  ไม่เกินอตัราดอกเบียร้อยละ MLR ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) -1%  ตอ่ปี และกําหนดชําระดอกเบียทกุสนิเดือน 

3.1.6 หลกัประกนั  :  ไมมี่ 

3.2 การรับความช่วยเหลือทางการเงนิของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จาํกัด 

3.2.1 ลกัษณะของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน  :  ทนุมหาลาภ ให้ พระราม 9 กู้ เงินในวงเงิน

จํานวน 100 ล้านบาท เป็นการตอ่อายตุวัสญัญาใช้เงินเป็นเวลา 2 ปี  

3.2.2 หลกัฐานการกู้ ยืมเงิน :  ตวัสญัญาใช้เงิน 

3.2.3  มลูคา่รวมของการรับความช่วยเหลือ  :  100 ล้านบาท 

3.2.4  การชําระคืนเงินกู้   :  เมือครบกําหนดตามตวัสญัญาใช้เงิน ระยะเวลา 2 ปี 

3.2.5  อตัราดอกเบียและการชําระ  :  ไม่เกินอตัราดอกเบียร้อยละ MLR ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) -1%  ตอ่ปี และกําหนดชําระดอกเบียทกุสนิเดือน 

3.2.6 หลกัประกนั  :  ไมมี่ 

4. มูลค่ารวมของขนาดรายการ เฉพาะดอกเบียทีต้องชําระรวมทงัสนิในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ประมาณ 126.75 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยคํานวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัท สนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 
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5. บุคคลทีเกียวโยงกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

ชือ : นายเจริญ  จิรวิศลัย์ 

ตําแหน่ง กรรมการจีแลนด์ 

บคุคลเกียวโยง นายเจริญ  จิรวิศลัย์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของทนุมหาโชคและทนุมหาลาภ 

ดงันนั นายเจริญ  จิรวิศลัย์ เป็นผู้ มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุคณะกรรมการบริษัท

เพืออนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็วา่การกู้ ยืมเงินทงั 2 รายการ มีความสมเหตสุมผล ในอตัรา

ดอกเบียทีเหมาะสม   ซงึไม่เกินอตัราดอกเบียเงินกู้ของธนาคารชนันําเป็นอตัราดอกเบียตํากว่าราคาตลาด และ

เป็นอตัราดอกเบียขนัตําทีบริษัทย่อยกู้ ยืมเงินจากธนาคารชนันํา ซึงบริษัทได้รับประโยชน์จากอตัราดอกเบียใน

การกู้ ยืม เงินครังนี 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จึงพิจารณาอนมุตัิการ

เข้าทํารายการดงักลา่ว 
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