
 
 
 
ที่ G/004/2555  
        

วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์  2555 
 
เร่ือง สารสนเทศเร่ืองการจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยง 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 

ด้วยที่ประชมุกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  1/2555   

เมื่อวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2555  ได้มีมติอนมุตัิให้รับจ้างบริหารโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง กบั บริษัท 
แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั และ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั ซึง่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยง และจ าหนา่ยที่ดิน  
ให้แก่ บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั ซึง่ถือเป็นรายการเก่ียวโยง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศแนบ 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
               (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

                          รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 1 
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 มีมตอินมุตัิให้บริษัทรับจ้างบริหารโครการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง กบับริษัท แกรนด์ 
ฟอร์จนู  จ ากดั และบริษัท ซุปเปอร์ แอสเสทส์ จ ากดั โดยมีรายละเอียดสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555  ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 และได้
แจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

สญัญาที่ 1 

ผู้วา่จ้าง  : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  (“แกรนด์ ฟอร์จนู”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

แกรนด์ ฟอร์จนู เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เก่ียวโยง”) เนื่องจาก บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 58.82 ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู ร้อยละ 40 และกลุม่
รัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 33.95  ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู  (ผา่นบริษัท ทนุมหา
โชค จ ากดั และ บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั ) ร้อยละ 60   โดยมีนายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ 
และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ  กรรมการของบริษัท  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู   

นอกจากนี ้  นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ กรรมการของบริษัท 
ซึง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู  รวมทัง้ นายประพนัธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  นายมงคล เปาอินทร์ และ
นางสาวรมณี บญุดีเจริญ   ซึง่เป็นกรรมการในบริษัท  เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  (โดยบริษัท 
เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  ถือหุ้นอยูใ่นแกรนด์ ฟอร์จนู)  ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี จึงได้ออกจากห้อง
ประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตักิารเข้าท ารายการใน
ครัง้นี ้

สญัญาที่ 2 

ผู้วา่จ้าง  : บริษัท ซุปเปอร์ แอสเสทส์  จ ากดั  (“ซุปเปอร์ แอสเสทส์”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  



เอกสารแนบ 1 

 

ซุปเปอร์ แอสเซทส์  เข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง เน่ืองจากเป็นบริษัทในกลุม่รัตนรักษ์ ซึง่เป็นกลุม่
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (กลุม่รัตนรักษ์ถือหุ้นรวมร้อยละ 33.95) และนายเจริญ จิรวิศลัย์ 
กรรมการของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของซุปเปอร์ แอสเซทส์ นายเจริญ จิรวิศลัย์ถือเป็น
ผู้มีสว่นได้เสยี จงึได้ออกจากห้องประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทเข้ารับบริหารจัดการโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่แกรนด์ ฟอร์จูน และ
ซุปเปอร์ แอสเสทส์ เป็นเจ้าของโครงการ  รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยง   ประเภท
รายการธุรกิจปกติ  ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั)  

4. รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยง 

 สญัญาท่ี 1. สญัญารับจ้างบริหารโครงการ ของ บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั ในปี  2555  โดยคิด
คา่บริหารโครงการ รวม  31,200,000 บาท  
 สญัญาท่ี 2. สญัญารับจ้างบริหารโครงการ ของ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั ในปี 2555 โดย
คิดคา่บริหารโครงการ รวม 38,520,000 บาท  

  
5. เกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

การค านวณขนาดของรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการประเภทธุรกิจปกติ  โดยใช้งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2554   แสดงได้ดงันี ้

สญัญาที่ 1  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ / สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ      =   (31,200,000X100)/ 5,681,930,712 

 ขนาดรายการเก่ียวโยง                =   ร้อยละ 0.55 ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ 

สญัญาที่ 2  

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ / สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ      =   (38,520,000X100)/ 5,681,930,712 

 ขนาดรายการเก่ียวโยง                =   ร้อยละ 0.68 ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ         

 

 



 

เอกสารแนบ 1 
      

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งการรับจ้างบริหารโครงการเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัท ท าให้
บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างบริหาร  และโครงการดงักล่าว ใช้ช่ือเช่นเดียวกันกับบริษัท บริษัทจึงเข้า
รับจ้างบริหารเพื่อรักษาภาพลกัษณ์และสร้างช่ือเสยีงให้เป็นท่ีรู้จกัตอ่ไป 

 

7. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบั
ร้อยละ  0.55 และ 0.68  ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิตามล าดบั ถือเป็นรายการระดบัท่ีมีสาระส าคญั โดย
บริษัทต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าทีต้่องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นี ้ เป็นรายการท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นธุรกิจปกติ  ซึง่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท และ
การเข้าบริหารโครงการ ซึง่มช่ืีอเดียวกนักบับริษัทให้อยูใ่นสภาพที่นา่อยู ่ ยอ่มก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี 
และสามารถสร้างช่ือเสยีงให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 มีมติอนมุตัิให้บริษัทจ าหนา่ยทีด่ินให้แก ่บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั โดยมีรายละเอียด
สาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555  ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 และได้
แจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้  : บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั  (“แกรนด์ ฟอร์จนู”) 

ผู้ขาย : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  :  

แกรนด์ ฟอร์จนู เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เก่ียวโยง”) เนื่องจาก บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 58.82 ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู ร้อยละ 40 และกลุม่
รัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 33.95  ถือหุ้นในแกรนด์ ฟอร์จนู  (ผา่นบริษัท ทนุมหา
โชค จ ากดั และ บริษัท ทนุมหาลาภ จ ากดั ) ร้อยละ 60   โดยมีนายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ 
และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ  กรรมการของบริษัท  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู   

นอกจากนี ้  นายโยธิน บญุดีเจริญ นายเจริญ จิรวิศลัย์ และนายเจตรศิริ บญุดเีจริญ กรรมการของบริษัท 
ซึง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู  รวมทัง้ นายประพนัธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  นายมงคล เปาอินทร์ และ
นางสาวรมณี บญุดีเจริญ   ซึง่เป็นกรรมการในบริษัท  เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  (โดยบริษัท 
เจริญกฤษ  เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั  ถือหุ้นอยูใ่นแกรนด์ ฟอร์จนู)  ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี จึงได้ออกจากห้อง
ประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตักิารเข้าท ารายการใน
ครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

รายการจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่ว ไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”)   เนื่องจากมีขนาดรายการ เมื่อนบัรวมรายการประเภท 
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เดียวกนั ในรอบ 6 เดือนที่ผา่นมาแล้ว เทา่กบัร้อยละ  0.17  ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย  ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  

อย่างไรก็ตาม รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยง   ประเภทรายการเก่ียวกับทรัพย์สิน  ของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน) โดยมีขนาดรายการ  เมื่อนบัรวมรายการประเภทเดียวกัน ในรอบ 6 
เดือนที่ผ่านมาแล้ว  เท่ากับร้อยละ 0.34  ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย 
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถือเป็นรายการระดับที่มี
สาระส าคัญ  ดังนัน้ บริษัทจึงต้องด าเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผย
สารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

- ท่ีดินวา่งเปลา่ โฉนดเลขที่ 81167  และ 36039 ต าบลบางมว่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์ เนือ้ท่ีรวม 221.10 ตารางวา  

- ทาวน์เฮ้าส์ น.ส. 3 ก. เลขท่ี 5897 และ 5898 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดั
ล าพนู เนือ้ท่ีรวม 33 ตารางวา 
 

5.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปและเกณฑ์ในการก าหนดราคา 

มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป  อ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ย โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเพ่ือ
ทราบมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ชาเตอร์ แวลเูอชัน่ แอนด์  คอนซลัแตนท์ จ ากดั และ
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จ ากดั  โดยมีรายละเอียดราคาประเมินและราคาซือ้ขายของทีด่ินดงันี ้

ที่ดินวา่งเปลา่จงัหวดันครสวรรค์ 

ราคาซือ้ขาย  : 1,724,500 บาท 

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท ชาเตอร์ แวลเูอชัน่ แอนด์  คอนซลัแตนท์  จ ากดั  

ราคาประเมิน  : 1,719,000 บาท 

วนัท่ีประเมิน  : กมุภาพนัธ์  2555 

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จ ากดั 

ราคาประเมิน  : 1,730,000 บาท 

วนัท่ีประเมิน  : กมุภาพนัธ์  2555 
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ที่ดินพร้อมทาวน์เฮ้าส์จงัหวดัล าพนู 

ราคาซือ้ขาย  : 440,000 บาท 

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท ชาเตอร์ แวลเูอชัน่ แอนด์  คอนซลัแตนท์  จ ากดั  

ราคาประเมิน  : 420,000  บาท 

วนัท่ีประเมิน  : กมุภาพนัธ์ 2555 

บริษัทผู้ประเมินราคา : บริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จ ากดั 

ราคาประเมิน  : 460,000  บาท 

วนัท่ีประเมิน  : กมุภาพนัธ์  2555 

 

6.  เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

การค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยใช้งบการเงินรวม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   แสดงได้ดงันี ้       

(มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน X 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท  =  (2,164,500X100)/9,957,369,565
 ขนาดรายการจ าหนา่ยไปของสนิทรัพย์              =   ร้อยละ 0.02 

 ขนาดรายการประเภทเดียวกนัในรอบ 6 เดือน             =   ร้อยละ 0.15 

                   รวมขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.17 

การค านวณขนาดของรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการเก่ียวกบัทรัพย์สิน  โดยใช้งบการเงินรวม ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม  2554   แสดงได้ดงันี ้

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ / สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ      =   (2,164,500X100)/ 5,681,930,712 

 ขนาดรายการเก่ียวโยง                =   ร้อยละ 0.04 ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ 

ขนาดรายการประเภทเดียวกนัในรอบ 6 เดือน               =   ร้อยละ 0.30 ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ 

                  รวมขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ  0.34  ของสนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาโครงการประเภทอาคารชุดพกั
อาศยั  อาคารส านกังาน  ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า ห้างสรรพสนิค้าชัน้น า  โรงแรม  ในลกัษณะซิตีค้อม
เพลก็ซ์ใจกลางเมือง   ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนท าเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลกั  ซึ่งสินทรัพย์ที่
จ าหน่ายไปเป็นที่ดินที่ไม่สามารถพฒันาเป็นโครงการตามนโยบายของบริษัทได้  การถือครองไว้ย่อมไม่
เป็นประโยชน์ นอกจากนี ้การจ าหนา่ยไปจะได้รับผลตอบแทนจากการขายด้วย 
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8.  แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท   

9.  เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบั
ร้อยละ  0.34 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ถือเป็นรายการระดบัท่ีมีสาระส าคญั โดยบริษัทต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นี ้ เป็นรายการท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นท่ีดินที่ไมส่ามารถพฒันาได้ตามนโยบายของ
บริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เนือ่งจากรายการดงักลา่วจะท าให้บริษัทมี
ก าไรจากการขายทีด่ิน รวมทัง้ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึน้และน ามาใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในการด าเนินการของบริษัท 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 

 
 


