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ที ่G/027/2556   

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
 
เร่ือง                  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2556 
เรียน                 กรรมการและผู้จดัการ  
                        ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
สิง่ที่สง่มาด้วย   สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 
                        ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2556  ได้มีมติอนมุตัิรายการเก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน กบับริษัทในกลุม่
รัตนรักษ์ โดยรายการดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 2.48 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท ถือเป็น
รายการขนาดกลาง ซึง่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ฯ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ก าหนดให้รายการดงักลา่วต้องผา่นการอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยการตกลงเข้าท ารายการ (สารสนเทศ) ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 
 
 
 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

                                                       (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ)  
                                                        รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน   
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สารสนเทศการรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“G LAND”) ครัง้ที่ 9/2556 เมื่อ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการเก่ียวโยงกบับริษัทในกลุม่รัตนรักษ์ โดยมีรายละเอียด
สาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

เมื่อบริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2556  ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดคูส่ญัญาในการเข้าท ารายการ มีดงันี ้
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้  

1 บจก. สเตอร์ลงิ อีควิตี ้ บจก. กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ  
2 บจก. เบ็ล แอสเซทส์  บจก. บีบีทีวี เอ็คควิตี ้  
3 บจก. บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้  บจก. บีบีทีวี แอสเซสแมเนจเมนท์ 

บจก. ทนุรุ่งเรือง  
บจก. จี แอล แอสเซทส ์

 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  
กลุม่บริษัทผู้กู้  เป็นบริษัทยอ่ยของ G Land สว่นกลุม่บริษัทผู้ให้กู้ เข้าขา่ยเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง  
เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุม่รัตนรักษ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ G Land  นอกจากนีน้ายเจริญ จิรวศิลัย์ 
กรรมการของบริษัท ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย G Land และกรรมการของบริษัทใน
กลุม่รัตนรักษ์ ด้วย 
ดงันัน้ นายเจริญ จิรวิศลัย์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

เป็นการปรับดอกเบีย้เงินกู้จากกลุม่เจ้าหนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัอตัราดอกเบีย้ที่กลุม่เจ้าหนีเ้รียกเก็บกบักลุม่ 
G Land ให้เทา่กนัทัง้กลุม่ ซึง่อตัราดอกเบีย้ที่ปรับเทา่กบัอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากบริษัทในกลุม่ G Land 
และเป็นอตัราที่เคยได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2552 สรุปเง่ือนไขส าคญัได้ 
ดงันี ้

บริษัท วงเงินกู้ (บาท) อตัราดอกเบีย้เดิม อตัราดอกเบีย้ใหม ่ วนัท่ีเร่ิมปรับดอกเบีย้ 
บจก. สเตอร์ลงิ อีควิตี ้ 416,100,000 4% MLR- 1 = 6% 1 ม.ค. 2556 
บจก. เบ็ล แอสเซทส ์ 10,000,000 

237,100,000 
BAY’s MLR  

4% MLR- 1 = 6% 11 มิ.ย.2556 
บจก. บีบีทีว ีมาร์เก็ตติง้  1,117,150,000 5.5% MLR- 1 = 6% 10 ส.ค. 2556 
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ประเภทวงเงินกู้  : ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
อตัราดอกเบีย้ : MLR ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) – 1 % 
การช าระคืน : เมื่อทวงถาม สว่นดอกเบีย้ช าระทกุเดือน 
วนัสิน้สดุสญัญา : วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
หลกัประกนั : ไมม่ี 

4. มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยง 

มลูคา่รวมของรายการเป็นเงินทัง้สิน้ 166,517,630.14 บาท (ค านวณจากอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บทัง้หมด) 
รายการเก่ียวโยงดงักลา่วเป็นประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน เมือ่เปรียบเทียบขนาดรายการ 
และนบัรวมรายการประเภทเดียวกนั ในรอบ 6 เดือนที่ผา่นมาแล้ว เทา่กบัร้อยละ 2.48 ของมลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 
2556 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

การท ารายการครัง้นีเ้ป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบับริษัท เนื่องจากเป็นวงเงินกู้แบบไมม่ี
หลกัประกนั และอตัราดอกเบีย้ทีเ่รียกเก็บนัน้ สามารถอ้างอิงได้กบัอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บกบับริษัทใน
กลุม่ G Land ซึง่เคยได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2552 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 
 


