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ท่ี G/026/2555 

 
                                                                                    วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555  

 
เร่ือง                  สารสนเทศการเข้าท าสญัญาวา่จ้างบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
 
เรียน                 กรรมการและผู้จดัการ  
                        ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
                        ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2555  ได้มีมติอนมุตัิรายการเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ กบับริษัท เจริญกฤษ
เอน็เตอร์ไพร้ส์ จ ากดั เป็นสญัญาวา่จ้างเพ่ือเป็นผู้ออกแบบปรับผงัโครงการเบือ้งต้น (Master Plan) และดดัแปลง
แบบสถาปัตยกรรม ส าหรับโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2 รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ  

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

                                                       (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ)  
                                                        รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน   
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สารสนเทศการรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) 
ครัง้ท่ี 7/2555  เม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2555  มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการเก่ียวโยงกบั  บริษัท เจริญกฤษ 
เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (“เจริญกฤษ”) โดยมีรายละเอียดสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2555  ในวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2555 และได้แจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดคูส่ญัญาในการเข้าท ารายการ มีดงันี ้

ผู้ให้สญัญา : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ รับสญัญา : บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

บริษัท เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากเจริญกฤษและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 54.91  นอกจากนี ้บริษัทและเจริญกฤษมีกรรมการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นาย
ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ 

 

ช่ือ บริษัท(1) เจริญกฤษ (2) 
กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

1.  เจริญกฤษ และ บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  54.91%  - 
1.1 เจริญกฤษ  45.62%  - 
1.2 นายโยธิน บญุดีเจริญ  -  42.97% 
1.3 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  1.98%  - 
1.4 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ  1.98%  - 
1.5 บริษัท เบล็ พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จ ากดั   5.33%  - 
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ช่ือ บริษัท(1) เจริญกฤษ (2) 
กรรมการ ถือหุ้น กรรมการ ถือหุ้น 

2. นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ  -  - 
3. นายมงคล เปาอินทร์  -  - 

หมายเหต ุ (1)  และ  (2) ข้อมลูผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555   

ดงันัน้ นายโยธิน บุญดีเจริญ , นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ , นางสาวรมณี บุญดีเจริญ ,นาย
ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1 ลกัษณะการว่าจ้างเพ่ือเป็นผู้ออกแบบปรับผงัโครงการเบือ้งต้น (Master Plan) และดดัแปลงแบบ
สถาปัตยกรรม ส าหรับโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2 

3.2 ขอบเขตการวา่จ้าง 
1) ออกแบบปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขผังโครงการรวมของอาคารเดิม เพ่ือให้ตอบสนองการใช้สอย

อาคารให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัความต้องการเบือ้งต้นของลกูค้า 

2) ออกแบบปรับปรุงดดัแปลงแก้ไขแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเดิม เพ่ือให้พืน้ท่ีของโครงการ Plot 

2 สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์กับการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีของโครงการใกล้เคียงทัง้หมดใน

โครงการ แกรนด์ พระราม 9 

3) ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาทัง้ด้านสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรมทุกสาขา และให้ความร่วมมือกับเจ้าของ โครงการในทุกกรณีตลอดระยะเวลา

ด าเนินการออกแบบ จนกวา่การย่ืนขอดดัแปลงอาคารแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

4. มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

มลูคา่รวมของสญัญาเป็นเงินทัง้สิน้ 6,420,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) รายการเก่ียวโยงดงักลา่วเป็น
รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติท่ีไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เม่ือเปรียบเทียบขนาดรายการ และนบัรวม
รายการประเภทเดียวกนั ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาแล้ว  เท่ากบัร้อยละ 0.10  ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2555  

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นี ้ เป็นรายการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเจริญกฤษ เป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเดิม
ของโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2 มีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดของแบบโครงการดงักลา่ว
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เป็นอย่างดี ท าให้มัน่ใจได้วา่ เจริญกฤษจะสามารถปรับผงัโครงการให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลกูค้าและบริษัทได้  

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 


