
-1- 

 

- สรุปขอสนเทศ -   

 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (MEDIAS)  

  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ   เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9  

    แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

    โทรศัพท 0-2246-2323 โทรสาร 0-2247-1082 

    Home Page www.medias.co.th 
 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน    หุนสามัญ 1,027.36 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท รวม 4,109.45 ลานบาท 

 

ทุนของบริษัท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 

 ทุนจดทะเบียน 

  หุนสามัญ  4,109.45 ลานบาท 

 ทุนชําระแลว 

  หุนสามัญ  4,109.45 ลานบาท 

 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

ประวัติความเปนมาโดยสรุป 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส” หรือ “MEDIAS”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ดวยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 200,000 บาท เพ่ือเปนตัวแทนบริหารการจําหนายเวลาโฆษณาใหกับรายการโทรทัศน กอนเริ่มขยายธุรกิจไปสูการ

ซื้อเวลาเพื่อผลิตรายการโทรทัศน และจําหนายเวลาโฆษณารายการควบคูกัน ตอมาในป 2551 บริษัทไดเร่ิมดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน

ในรูปแบบสาระเชิงขาว และผลิตรายการเคเบิลทีวี ภายใตช่ือชอง “มีเดีย แชนแนล” ใหกับผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีท่ัวประเทศ  

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย (“การเขาทํารายการฯ”) ดวยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) จากบริษัท แกรนด คาแนล 

จํากัด (“แกรนด คาแนล”) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเจริญกฤษ (“การเขาทํารายการที่ 1”) และการซื้อสินทรัพยจากกลุมรัตนรักษ (“การเขาทํา

รายการที่ 2”) สงผลใหบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจครั้งสําคัญ โดยการขยายจากธุรกิจโทรทัศนไปสูธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ

กลุมเจริญกฤษเขามาเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหลักของบริษัท 

ท้ังน้ี เพ่ือชําระคาสินทรัพยท่ีไดมาจากการเขาทํารายการดังกลาว บริษัทจะออกหุนเพ่ิมทุนจํานวน 699.29 ลานหุน และสวนที่เหลือชําระเปน

เงินสดทั้งสิ้นจํานวนไมเกิน 265.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 699.29 ลานหุน ราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท หรือคิดเปนมูลคารวม 3,496.44 ลานบาท ชําระใหแก 

 

ช่ือ จํานวนหุน 

(ลานหุน) 

มูลคารวมของหุน 

(ลานบาท) 

ตอบแทนการเขา

ทํารายการฯ 

1. บริษัท แกรนด คาแนล จํากัด1 537.62 2,688.12 รายการที่ 1 

2. บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิเอทส จํากัด2 78.76 393.80 รายการที่ 2 

3. บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด3 58.79 293.95 รายการที่ 2 

4. บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด4 24.12 120.58 รายการที่ 2 

 รวม 699.29 3,496.44  

 

2. เงินสดจํานวน 928.00 ลานบาท จะชําระใหแก แกรนด คาแนล (สําหรับการเขาทํารายการที่ 1) โดยจะหักหน้ีเงินกูคงคางที่แกรนด 

คาแนล มีอยูกับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (“เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส”) ภายใตตั๋วสัญญาใชเงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 

2552 และกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) ภายใตสัญญาเงินกูฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 รวมเปนเงินตนจํานวน 

663.00 ลานบาท และหนี้สินอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีบริษัทจะรับโอนมาจากแกรนด คาแนล ณ วันโอนกิจการ ออกจากราคาซื้อขาย

สวนที่ตองชําระเปนเงินสดน้ีกอน คงเหลือเปนเงินสดที่ตองชําระไมเกิน 265.00 ลานบาท 

เอกสารหมวด ข หมายเลข  5
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หมายเหตุ: 

1 บริษัท แกรนด คาแนล จํากัด  

ภายหลังการโอนกิจการท้ังหมดแลว แกรนด คาแนลจะเลิกกิจการและชําระบัญชีเพ่ือเลิกบริษัท โดยจะคืนทรัพยสินคงเหลือท่ีแกรนด 

คาแนล ไดรับมาจากการขายและโอนกิจการทั้งหมด อันไดแก หุนสามัญของ MEDIAS และทรัพยสินอ่ืนๆ ใหแกผูถือหุนของแกรนด 

คาแนล ไดแก เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (“เบ็ลพารค”) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี 

บุญดีเจริญ 

รายช่ือผูถือหุน แกรนด คาแนล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552   

ผูถือหุน จํานวนหุน (ลานหุน) รอยละ 
1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 19.27 76.76 
2. บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 3.50 13.96 
3. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 1.17 4.64 
4. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 1.17 4.64 
 รวม 25.11 100.00 

รายช่ือคณะกรรมการ แกรนด คาแนล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552   

1. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 
2. นางสาวรมณ ีบุญดีเจริญ 
 

2 บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิเอทส จํากัด (“เคอาร”)  

รายช่ือผูถือหุน เคอาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2552   

ผูถือหุน จํานวนหุน (ลานหุน) รอยละ 
1. นายกฤตย รัตนรักษ 2.00 99.99 
2. นายไพโรจน สายทุม 0.00 0.00 
3. นางเสาวลักษณ สุนนานนท 0.00 0.00 
4. นายขรรคชัย บุนปาน 0.00 0.00 
5. นายเทวินทร ดรงคสุวรรณ 0.00 0.00 
6. นายศรีทัศน ไชยกําเนิด 0.00 0.00 
7. นายสมใจรัก เองตระกูล 0.00 0.00 
 รวม 2.00 100.00 

รายช่ือคณะกรรมการ เคอาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2552   

1. นาย ศรีทัศน ไชยกําเนิด 
2. นาง เสาวลักษณ สุนนานนท 
3. นาย อนุชัย ดุลประศาสน 

 

3 บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด (“ทุนมหาลาภ”)  

รายช่ือผูถือหุน ทุนมหาลาภ ณ วันที่ 21 เมษายน 2552   

ผูถอืหุน จํานวนหุน (ลานหุน) รอยละ 
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 0.10 99.99 
2. นาย ชวน รัตนรักษ 0.00 0.00 
3. นาย ชาติเช้ือ กรรณสูต 0.00  0.00 
4. นาย เชิดศักดิ์ ตันสกุล 0.00  0.00 
5. นาย สหสมภพ ศรีสมวงศ 0.00  0.00 
6. รอยเอก สุพจน แสงสายัณห 0.00  0.00 
7. นาง สุรางค เปรมปรีดิ์ 0.00  0.00 
 รวม 0.10 100.00 

รายช่ือคณะกรรมการ ทุนมหาลาภ ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 

1. นางสุรางค เปรมปรีดิ์ 
2. นายเจริญ จิรวิศัลย 
3. นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ 
4. นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล  

 

4 บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด (“จีแอล”)  

รายช่ือผูถือหุน จีแอล ณ วันที่ 21 เมษายน 2552   

ผูถือหุน จํานวนหุน (ลานหุน) รอยละ 
1. บรษิัท ทุนมหาโชค จํากัด 0.06 30.00 
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2. บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด 0.06 30.00 
3. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด 0.06  30.00 
4. นายกฤตย รัตนรักษ 0.01  6.00 
5. นายชาติเช้ือ กรรณสูต 0.00  2.00 
6. นางสุรางค เปรมปรีดิ์ 0.00  2.00 
7. นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล 0.00  0.00 
8. นายพูนศักดิ์ ตั้งเธียรกุล 0.00  0.00 
9. นายวันชัย บํารุงหนูไหม 0.00  0.00 
10.นายสหสมภพ ศรีสมวงศ 0.00  0.00 
11.รอยเอกสุพจน แสงสายัณห 0.00  0.00 
 รวม 0.20 100.00 

รายช่ือคณะกรรมการ จีแอล ณ วันที่ 21 เมษายน 2552   

1. นางสุรางค เปรมปรีดิ์    
2. นายเจริญ จิรวิศัลย 
3. นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล  

 

รายละเอียดการเขาซื้อและรับโอนสินทรัพย  

1) เพ่ือชําระการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากกลุมเจริญกฤษผานแกรนด คาแนล ในราคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,616.12 ลานบาท โดยจะ

ชําระราคาซื้อขายกิจการดังกลาวบางสวน เปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของ MEDIAS และสวนที่เหลือเปนเงินสดตามรายละเอียดท่ีแสดงใน

ตารางดานลาง 

2) เพ่ือชําระการซื้อสินทรัพยจาก เคอาร ทุนมหาลาภ และ จีแอล (รวมเรียกวา “กลุมรัตนรักษ”) ในราคารวมทั้งสิ้น 808.33 ลานบาท โดยจะ

ชําระราคาซื้อขายสินทรัพยท่ีจะซื้อดังกลาวเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของ MEDIAS ตามรายละเอียดท่ีแสดงในตารางดานลาง 

 

รายการซื้อและรับโอนกิจการ /ซื้อสินทรัพย ราคาซื้อ 

(ลานบาท) 

คาตอบแทนที่ MEDIAS จะชําระ 

เพ่ือการไดมาซึ่งสินทรัพย/รับโอนกิจการ 

1.  การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากกลุมเจริญกฤษโดยดําเนินการผานแกรนด คาแนล 

     ก. หุนสามัญของบจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท (เบ็ล)   

จํานวน 10.34 ลานหุน  

(คิดเปนรอยละ 50.08 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด)  

ในราคาหุนละ  116.91 บาท  

 

1,208.50 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 241.70 ลานหุน 

อัตรา SWAP    

1  หุนเบ็ล  :  23.3820 หุน MEDIAS  

(เศษของหุนใหปดท้ิง) 

     ข. หุนสามัญของบจ. พระราม 9 สแควร (พระราม 9) 

จํานวน 5.81 ลานหุน  

(คิดเปนรอยละ 58.12 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด)  

ในราคาหุนละ  60.29 บาท 

 

350.44 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 70.09 ลานหุน 

อัตรา SWAP    

1  หุนพระราม 9  :  12.0580 หุน MEDIAS  

(เศษของหุนใหปดท้ิง)  

     ค. ท่ีดินเปลาโครงการเบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม  

จํานวน 11 แปลง (เน้ือท่ีรวม 35 ไร 12.9 ตารางวา)  

 

759.54 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 35.51 ลานหุน 

สวนที่เหลือจํานวน 582.00 ลานบาท ชําระเปนเงิน

สด โดยหักหน้ีเงินกูคงคางที่แกรนด คาแนล มีอยู

กับเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรสภายใตตั๋วสัญญาใช

เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552  ท่ีบริษัทจะรับ

โอนมาจากแกรนด คาแนล ณ วันโอนกิจการออก

จากราคาซื้อขายสวนที่ตองชําระเปนเงินสดน้ีกอน 

     ง.  ท่ีดินและอาคารโครงการเดอะไนน 

ท่ีดินจํานวน 6 แปลง (เน้ือท่ีรวม 7 ไร 2 งาน 61 ตารางวา) 

หักภาระจํายอม คงเหลือเน้ือท่ี 4 ไร 2 งาน 1 ตารางวา และ

อาคาร “เดอะไนน” ตามแบบแปลนเปนอาคารสูง 38 ช้ัน

และ 31 ช้ัน เพ่ือเปนสํานักงาน 1 อาคารและโรงแรมหรือ

เซอรวิสอพารทเมนทอีก 1 อาคาร มีพ้ืนที่ซึ่งขออนุญาต

กอสรางรวมทั้งสิ้น 132,254 ตารางเมตร  

 

1,277.65 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 190.33 ลานหุน สวน

ท่ีเหลือจํานวน 326.00 ลานบาท ชําระเปนเงินสด 

โดยหักหน้ีเงินกูคงคางที่แกรนด คาแนล มีอยูกับ 

BAY ตามสัญญากูยืมเงินฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 

2552 ท่ีบริษัทจะรับโอนมาจากแกรนด คาแนล ณ 

วันรับโอนกิจการออกจากราคาซื้อขาย สวนที่ตอง
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รายการซื้อและรับโอนกิจการ /ซื้อสินทรัพย ราคาซื้อ 

(ลานบาท) 

คาตอบแทนที่ MEDIAS จะชําระ 

เพ่ือการไดมาซึ่งสินทรัพย/รับโอนกิจการ 

ปจจุบัน อาคารกอสรางแลวเสร็จและขอเปดใชบางสวน 

ไดแก สวนของอาคาร 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน โดยช้ันใต

ดินถึงช้ัน 2 เปนพ้ืนที่สวนสํานักงาน สวนที่เหลือเปนพ้ืนที่

สําหรับจอดรถ 

ชําระเปนเงินสดน้ีกอน 

    จ. ทรัพยสินที่เหลืออ่ืนๆ 

ทรัพยสินที่เหลืออ่ืนๆ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและที่จะมีใน

อนาคต แบงออกเปน  

(i) ใบอนุญาตตางๆ รวมถึงใบอนุญาตกอสราง เคร่ืองหมาย

บริการ การโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาตางๆ ท่ี

แกรนด คาแนล มีอยูกับบุคคลอ่ืน เชน สัญญารับจางขาย

และบริหารโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 

และโครงการ 2 (ระหวางแกรนด คาแนล ในฐานะผูรับจาง

บริหาร กับ บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด ในฐานะผูวาจาง)  

และ  

(ii) ทรัพยสินอ่ืนใดที่ใชในการประกอบธุรกิจนอกเหนือจาก 

(i) เชน อุปกรณสํานักงาน เงินสด และอ่ืนๆ  

 

< 20.00 

 

ทรัพยสินในสวน (i) ไมคิดคาตอบแทน 

ทรัพยสินในสวน (ii) คิดคํานวณจากมูลคาตาม

บัญชีของทรัพยสิน ณ วันทําการกอนวันโอนกิจการ

ท้ังหมดใหกับบริษัท โดยบริษัทจะหักภาระหน้ีสิน

อ่ืนที่มีอยู ณ วันทําการกอนวันโอนกิจการที่บริษัท

ตองรับโอนมาจากแกรนด คาแนล ออกจากราคา

ซื้อขายและจะชําระราคาคาซื้อขายสวนที่เหลือ 

(ถามี) เปนเงินสด ในกรณีท่ีภาระหนี้สินอ่ืนมี

มากกวาราคาซื้อขายทรัพยสิน แกรนด คาแนล จะ

ชําระเงินในสวนหนี้สินที่เกินน้ันคืนใหแกบริษัทเปน

เงินสด 

2.  การซื้อสินทรัพยจากกลุมรัตนรักษ  

     ก.  หุนสามัญของบจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท (เบ็ล)   

จํานวน 5.88 ลานหุน  

(คิดเปนรอยละ 28.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด)  

แบงเปนซื้อจากเคอารจํานวน 3.37 ลานหุน และ 

ทุนมหาลาภ จํานวน 2.51 ลานหุน  

ในราคาหุนละ  116.91 บาท 

 

687.75 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 137.55 ลานหุน โดย

แบงจัดสรรใหแกเคอาร จํานวน 78.76 ลานหุน 

และทุนมหาลาภ จํานวน 58.79 ลานหุน  

อัตรา SWAP    

1  หุนเบ็ล  :  23.3820 หุน MEDIAS  

(เศษของหุนใหปดท้ิง) 

     ข.  หุนสามัญของบจ. พระราม 9 สแควร (พระราม 9) 

จํานวน 2.00 ลานหุนจากจีแอล  

(คิดเปนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด)  

ในราคาหุนละ  60.29 บาท 

 

120.58 

 

หุนเพ่ิมทุน MEDIAS จํานวน 24.12 ลานหุน 

อัตรา SWAP    

1  หุนพระราม 9  :  12.0580 หุน MEDIAS  

(เศษของหุนใหปดท้ิง) 

 

การจัดสรรหุนสวนเกิน                  - ไมมี - 

 

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน  

ภายหลังการเขาทํารายการฯ ดวยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจากแกรนด คาแนล ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเจริญกฤษ และการซื้อสินทรัพย

จากกลุมรัตนรักษ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 สงผลใหบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนิน

ธุรกิจคร้ังสําคัญ โดยการขยายจากธุรกิจโทรทัศนไปสูธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกลุมเจริญกฤษเขามาเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหลัก

ของบริษัท  

ภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทจะดําเนินธุรกิจหลัก  3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจสนามกอลฟ  

- ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดําเนินงานภายใต 4 บริษัท ประกอบดวย บริษัท บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทถือหุนรอยละ 

78.58) บริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด (บริษัทถือหุนรอยละ 78.12) และบริษัท พระราม 9 สแควร โฮเต็ล จํากัด (บริษัทถือหุนทางออม 

รอยละ 78.12) โดยมีรายละเอียดของโครงการเรียงตามบริษัท ดังน้ี  
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(1) บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)   

ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและรับเหมากอสราง โดยรับโอนทรัพยสิน หน้ี สิทธิหนาที่ และภาระผูกพันทั้งหมดจากแกรนด คาแนล 

ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น แกรนด คาแนล ไดดําเนินการชําระบัญชีและเลิกกิจการ 

สินทรัพยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งโอนเขามาดําเนินงานภายใตบริษัท ประกอบดวย โครงการเบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม 

โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน และสัญญารับจางขายและบริหารโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2

นอกจากนี้ บริษัทยังรับซื้อและรับโอนเงินลงทุนใน 2 บริษัท จากแกรนด คาแนล และกลุมรัตนรักษ ไดแก เงินลงทุนรอยละ 78.58 ใน

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด เงินลงทุนรอยละ 78.12 ในบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด  

โครงการเบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม 

เปนโครงการอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ช้ัน จํานวน 17 อาคาร จํานวนรวม 3,300 ยูนิต บนที่ดิน 14,013 ตารางวา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ

บริษัท ตั้งอยูท่ีถนนกําแพงเพชร 6 (ถนนคูขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต) เลียบทางรถไฟ และพ้ืนที่โครงการอยูติดกับโรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น โดยมีจุดขายหลักของโครงการ ไดแก การคมนาคมที่สะดวก เน่ืองจากทําเลซึ่งตั้งอยูติดถนนวิภาวดีรังสิตและดอนเมืองโทล

เวย ประกอบกับอยูใกลกับศูนยราชการจึงคาดวาจะมีกําลังซื้อจากกลุมขาราชการ 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับปานกลาง ราคาขายเฉลี่ยประมาณ  46,000 บาทตอตารางเมตร หองพักมีพ้ืนที่ตั้งแต 27 ตาราง

เมตรขึ้นไป ราคาขายตอหองเร่ิมตนที่ประมาณ 1.24 ลานบาท  

มูลคาลงทุนของโครงการรวมประมาณ 3,400 ลานบาท คาดวาจะเริ่มกอสรางในราวไตรมาสที่ 2 ของป 2553   

โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน  

เปนโครงการอาคารสํานักงานเกรดบีบวก สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายผูเชาพ้ืนที่สํานักงานระดับกลาง โดยอาคารมีพ้ืนที่เชาประมาณ 

66,000 ตารางเมตร ประกอบดวยสวนโพเดียม ซึ่งเปนอาคาร 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 1 ช้ัน และสวนสํานักงานเปนอาคาร 2 อาคาร สูง 31 

ช้ัน และ 38 ช้ัน ตามลําดับ ตั้งอยูบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยูดานหลังโครงการศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 

ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 

ณ ปจจุบัน โครงการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จบางสวนและเปดใหบริการแลว ไดแก สวนโพเดียม แบงเปนพ้ืนที่สํานักงาน 3 ช้ันและ

พ้ืนที่จอดรถ 5 ช้ัน  คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 35 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด ปจจุบันมีอัตราการเชา

พ้ืนที่รอยละ 90 ของพ้ืนที่เปดใหเชาทั้งหมด คาดวาจะเริ่มกอสรางในสวนที่เหลือไดในปลายป 2553 โดยมีมูลคาเงินลงทุนของโครงการ 

(ไมนับรวมที่เปดใชแลวบางสวน) รวมประมาณ 1,800 ลานบาท คาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป จะแลวเสร็จและเปดใหบริการได

ในป 2557 โดยมีคาเชาเริ่มตนประมาณ 650 บาทตอตารางเมตร และคาดวาจะกอใหเกิดรายไดประมาณปละ 420 ลานบาท 

โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2  

เปนโครงการบานเดี่ยวบริเวณดอนเมืองใกลสถานีรถไฟหลักสี่ และทางดวนขั้นที่ 2 และทางยกระดับโฮปเวลล สําหรับโครงการ 1 

ประกอบดวยที่ดินจัดสรรจํานวน 194 แปลง โครงการ 2 ประกอบดวยที่ดินจัดสรรจํานวน 199 แปลง เปนบานเดี่ยวคุณภาพสูงท่ีมี

สิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภคสวนกลางที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศเวนิช และราคาที่แขงขันไดกับบานในระดับเดียวกัน 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดปานกลางถึงสูง ขนาดที่ดินจัดสรรตั้งแต 73 – 250 ตารางวา มีพ้ืนที่ใชสอยภายในบานตั้งแต 197 - 

408 ตารางเมตร โดยมีราคาขายตั้งแต 6.5 – 25 ลานบาท  

ปจจุบัน บริษัทเปนผูถือสิทธิในการบริหารโครงการแกรนด คาแนล ซึ่งประกอบดวยการบริหารการขาย บริหารการตลาด บริหารทั่วไป และ

บริหารควบคุมการกอสรางโครงการ โดยจะไดรับคาตอบแทนแบงเปน คาบริหารการขายที่รอยละ 2 ของมูลคาบานและ/หรือท่ีดิน  คา

บริหารการตลาดที่รอยละ 12.5 ของงบประมาณในการทําการตลาดในกรณีท่ีดําเนินการตลาดเอง หรือท่ีรอยละ 3 ในกรณีท่ีวาจาง

ตัวแทน  คาบริหารทั่วไปไตรมาสละ 7.8 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และยังไดรับคาบริหารควบคุมการกอสรางโครงการรอยละ 6.0 

ของมูลคาการกอสรางบาน โดยบริษัทคาดวาจะไดรับคาตอบแทนรวมจากการบริหารโครงการทั้งหมด (ไมรวมคาบริหารการตลาดและ

บริหารควบคุมการกอสรางโครงการ) จํานวนประมาณ 100-120 ลานบาทโดยทยอยไดรับในชวง 3-4 ปขางหนา ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.7- 

6.0 ของมูลคาโครงการทั้งหมด  

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และ โครงการ 2 มีจํานวนคงเหลือ 37 แปลง และ 199 แปลง 

ตามลําดับ  
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(2) บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“เบ็ล”) 

กอตั้งขึ้นในป 2537 ในนามบริษัท ไทมรีเจนซี่ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

โดยเร่ิมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ไทม รีเจนซี่ในป 2538 และในป 2541 ธุรกิจไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหตองหยุด

พัฒนาโครงการและเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตศาลลมละลายกลาง หลังจากน้ันในป 2551 เบ็ลดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน

ฟนฟูฯ และศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู โดยกลุมเจริญกฤษไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญ และเริ่มพัฒนาโครงการอีกคร้ัง

ในป 2552 โดยมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาไดแก โครงการอาคารชุดพักอาศัย “เบ็ล อเวนิว” รัชดา-พระราม 9 

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 เบ็ล มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 2,064,261,300 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

20,642,613 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท    

โครงการเบ็ล อเวนิว รัชดา-พระราม 9 

เปนโครงการอาคารที่พักอาศัย 8 อาคาร ประกอบดวย อาคารสูง 27 ช้ัน 34 ช้ัน 36 ช้ัน 43 ช้ัน อยางละ 2 อาคาร พรอมช้ันใตดิน จํานวน

รวม 2,024 ยูนิต บนที่ดิน 6,185 ตารางวาซึ่งเปนกรรมสิทธิของเบ็ล โดยอาคารทั้งหมดตั้งอยูบนโพเดียมสูง 6 ช้ัน ซึ่งพัฒนาเปนพ้ืนที่

พาณิชยกรรมเพื่อเชา จํานวน 2 ช้ัน และพ้ืนที่สําหรับจอดรถยนตจํานวน 4 ช้ัน  ตั้งอยูบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ใกลสี่แยก อสมท หาง

จากสถานีรถไฟฟามหานครประมาณ 400 เมตร 

โครงการมีลักษณะเปนคอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท มีพ้ืนที่สวนกลางเปนสวนลอยฟา ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 

ใกลทางดวน รถไฟฟาใตติน และรถไฟฟา Airport-Link ซึ่งคาดวาโครงการจะเปนแหลงศูนยรวมความเจริญแหงใหม ประกอบดวย อาคาร

ท่ีพัก สํานักงาน และแหลงชอปปงครบวงจร 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดปานกลางจนถึงสูง โดยมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาทตอตารางเมตร ขนาดหองพักมีพ้ืนที่

ตั้งแต 43 - 107 ตารางเมตร และมีราคาขายตอหองตั้งแต 3.0 – 7.5 ลานบาท 

มูลคาเงินลงทุนรวมของโครงการโดยประมาณ 8,000 ลานบาท ซึ่งไดรับวงเงินกูจากธนาคารแลวคิดเปนรอยละ 47 ของมูลคาเงินลงทุน

โครงการ สําหรับสวนที่เหลือ มีแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับจากการทยอยเปดขายโครงการ 

ผูรับเหมาหลักของโครงการ ไดแก บมจ. อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท คาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 4 ป ปจจุบันอาคารอยูระหวาง

ดําเนินการกอสรางโดยดําเนินการแลวเสร็จถึงช้ัน 1 ของอาคาร คาดวาจะแลวเสร็จบางสวนในป 2554 มูลคาขายโครงการประมาณ 

12,000 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูในชวง 2-5 ปขางหนา ท้ังน้ี ปจจุบันเริ่มเปดขายโครงการในสวนอาคารที่ 1 และ 2 แลว โดย ณ สิ้นไตร

มาส 3 ป 2552 มียอดจองประมาณรอยละ 60 ของสวนที่เปดขาย  

(3) บริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด (“พระราม 9”) 

จดทะเบียนกอตั้งขึ้นในป 2538 โดยกลุมเจริญกฤษ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดย

มีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาไดแก โครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.2 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ “พระราม 9 สแควร” และ

โครงการที่เก่ียวของ 1 โครงการคือ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 (โครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.1) 

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 พระราม 9 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 1,000,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

โครงการอาคารสํานักงานพระราม 9 สแควร สวน 1.2 

เปนโครงการอาคารสํานักงานเกรดเอบวก สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายเชาพ้ืนที่สํานักงานระดับพรีเมียม โดยมีพ้ืนที่เชาประมาณ 65,000 

ตารางเมตร เปนอาคารสูง 2 อาคาร สูง 26 ช้ัน และ 36 ช้ันตามลําดับ ตั้งอยูบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยูติดกับสถานี

รถไฟฟามหานครและโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 

ณ ปจจุบัน พระราม 9 เปนผูถือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป พรอมสิทธิในการตอสัญญาไปอีก 10 ป  และสัญญาเชาระยะสั้น

ในชวงเวลากอสรางโครงการจํานวน 3 ป (ท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซุปเปอร แอสเซทส จํากัด (“ซุปเปอรแอสเซทส”) และบริษัท 

ซีเคเอส โฮลดิ้ง จํากัด (“ซีเคเอส”) ซึ่งกลุมรัตนรักษถือหุนทั้งสองบริษัท รอยละ 100)  

มูลคาเงินลงทุนของโครงการโดยประมาณ 3,000 ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินแหงหน่ึงแลว คิดเปนรอย

ละ 78 ของมูลคาเงินลงทุนรวมของโครงการ สําหรับสวนที่เหลือมีแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และเงินกูยืมจาก

กิจการที่เก่ียวของกัน  

ปจจุบัน โครงการอยูระหวางการออกแบบสถาปตยกรรม และคาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป จึงจะแลวเสร็จและเริ่มใหบริการไดใน

ป 2556 โดยมีคาเชาพ้ืนที่เร่ิมตนที่ประมาณ 750 บาทตอตารางเมตร และคาดวาจะกอใหเกิดรายไดประมาณปละ 470 ลานบาท  
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โครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.1 (โครงการศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9) 

นอกจากพระราม 9 เปนผูถือใบอนุญาตกอสรางและผูพัฒนาอาคารสํานักงานพระราม 9 สแควร สวน 1.2 แลว ยังเปนผูถือใบอนุญาต

กอสรางของโครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.1 (เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 หรือ “เซ็นทรัลพลาซา”) และโครงการพระราม 9 สแควร 

สวน 2 (อาคารสํานักงานและศูนยแสดงสินคาและพื้นที่คาปลีก) ซึ่งตั้งอยูบริเวณเดียวกับโครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.2   

อยางไรก็ดี สําหรับโครงการ เซ็นทรัลพลาซา ผูพัฒนาโครงการไดแก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาไนนสแควร จํากัด (“ซีพีเอ็น9”) (เปนบริษัท

ท่ีถือหุนใหญโดยกลุมเซ็นทรัลพัฒนา ปจจุบันพระราม 9 ถือหุนรอยละ 3.27 ในบริษัทน้ี) ในขณะท่ีการดําเนินการกอสรางโครงการน้ัน 

พระราม 9 ซึ่งเปนผูถือใบอนุญาตกอสรางจะวาจางบริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคช่ัน แมเนจเมนท จํากัด ใหเปนผูควบคุมงานและดําเนินการ

กอสรางในราคาที่ตกลง เมื่อโครงการแลวเสร็จ พระราม 9 จะขายโครงการทั้งหมดใหกับ ซีพีเอ็น9 ซึ่งพระราม 9 จะไดรับประโยชนจาก

การที่มีผูเชาพ้ืนที่รายหลัก (Anchor Tenant) มาดําเนินธุรกิจในบริเวณโครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.1 ซึ่งชวยเสริมและดึงดูดให

พ้ืนที่โครงการพระราม 9 สแควรในสวนอาคารสํานักงานและสวนที่จะดําเนินการพัฒนาอ่ืนๆ เปนจุดศูนยกลางการคาและธุรกิจท่ีนาสนใจ

มากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี คาดวาโครงการเซ็นทรัลพลาซาจะกอสรางแลวเสร็จภายในป 2556 

(4)  บริษัท พระราม 9 สแควร โฮเต็ล จํากัด (“พระราม 9 โฮเต็ล”)  

จดทะเบียนกอตั้งขึ้นในป 2538 โดยกลุมเจริญกฤษ ในนามบริษัท ซีเคเอ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาทเพื่อประกอบธุรกิจ

พัฒนาโครงการโรงแรมและบริการ ปจจุบัน ยังไมมีการประกอบธุรกิจใดๆ แตคาดวาจะเริ่มดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา

โครงการในบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ในชวง 1-2 ป ขางหนา (รายละเอียดแสดงในหัวขอโครงการดําเนินงานในอนาคต)  

2. ธุรกิจโทรทัศน 

ธุรกิจโทรทัศน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ฟรีทีวี และเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม  

 ธุรกิจโทรทัศนประเภทฟรีทีวี 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนภายใตบริษัทยอยซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100.00 คือ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ 

จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”)  โดยการเชาเวลาจากทางสถานีโทรทัศนเพ่ือนํามาผลิตรายการโทรทัศนและขายโฆษณาเอง  และการขายเวลา

โฆษณารายการอื่นๆ ของสถานีโทรทัศน  โดยบริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการขาว 

รายการสารคดี รายการวาไรตี้ และละครโทรทัศน ดวยนโยบายในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและอยูในความนิยมของผูชมแตละกลุม  

ลักษณะรายการโทรทัศนของบริษัทในปจจุบัน เปนรายการที่บริษัทบริหารการผลิตและขายเวลาโฆษณาเองโดยตรง โดยในป 2552 

บริษัทไดสรางสรรครายการโทรทัศนใหมีความหลากหลายมากขึ้น  และมุงเนนรายการประเภทขาวสาร  สาระความรู  สูกลุมผูชมรายการให

ครอบคลุมในวงกวางเพ่ิมขึ้น  เชน  รายการขาว  (รายการประเด็นเด็ด 7 สี และรายการเชาน้ี...ท่ีหมอชิต) และรายการวาไรตี้แนวอาชีพ 

(รายการเสนทางเศรษฐี) เปนตน 

ธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 

บริษัทไดขยายธุรกิจเปนผูผลิตรายการบันเทิง (Content Provider)  ใหกับผูประกอบการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก  (Cable Operator) 

ภายใตช่ือ “มีเดีย แชนแนล” (Media Channel) โดยกําหนดรูปแบบรายการ “ละครดัง หนังดี  ซีร่ีสเด็ด” นําเสนอรายการประเภทละครดังท่ี

เคยโดงดังของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7 ภาพยนตรตางประเทศ  และซีร่ีสเด็ดจากเอเชีย  ตลอดจนผลิตรายการรูปแบบตางๆ  ตาม

ความตองการของลูกคา  (Tailor Made) และรายการตางๆ  ของชอง  รวมท้ังดําเนินการบริหารการจําหนายเวลาโฆษณา  ดวยยึดหลักการ

ผลิตรายการที่ดีมีคุณภาพและมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  เพ่ือแพรภาพออกอากาศ  24 ช่ัวโมง ในชวงแรกบริษัทไดแพรภาพผานระบบเคเบิลทีวี 

ตอมาภายหลังไดปรับเปลี่ยนรายการเปนชองออกกาศผานดาวเทียม ซึ่งทําใหผูชมรายการสามารถเขาชมรายการโดยไมตองเสียคา

สมาชิก ซึ่งบริษัทรจะไดรับรายไดจากคาโฆษณาในระหวางรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังรับจางผลิตรายการเพลงลูกทุง “ที  แชนแนล”   

(T Channel) ใหกับ บมจ. ทรู วิช่ันส 

3. ธุรกิจสนามกอลฟ 

บริษัทดําเนินธุรกิจสนามกอลฟผานบริษัท  เขาเขียวคันทรี่คลับ  จํากัด  โดยใหบริการสนามกอลฟ  27 หลุม  ตั้งอยูท่ีอําเภอศรีราชา  จังหวัด

ชลบุรี มีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับสนามกอลฟ คือ ภัตตาคาร รานโปรช็อป บริการรถกอลฟใหเชา และสนามซอม เปดบริการทุกวันไมมีวันหยุด 

ราคาคากรีนฟในหนึ่งปแบงเปนไฮซีซั่น 4 เดือน (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ) โลวซีซั่น 8 เดือน (เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม)  

จากการที่กลุมเจริญกฤษมีแผนที่จะมุงเนนธุรกิจอสังหาริมทรัพย จึงคาดไดวาตอไปในอนาคตสัดสวนของรายไดจากธุรกิจเดิมของบริษัททั้ง

ธุรกิจสื่อและธุรกิจสนามกอลฟ อาจนอยลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท โดยบริษัทมีแผนในการถายโอนธุรกิจและ

สินทรัพยท่ีเก่ียวกับธุรกิจสื่อโทรทัศนท้ังหมดไปดําเนินการที่มีเดีย สตูดิโอ เพียงแหงเดียว ท้ังน้ี คาดวาการถายโอนธุรกิจสื่อจะแลวเสร็จ

ในชวงไตรมาส 1 ของป 2553 สําหรับธุรกิจสนามกอลฟจะยังคงดําเนินการภายใต บริษัท เขาเขียว คันทรี่ คลับ จํากัด 
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ท้ังน้ี รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแกวงตัว ซึ่งรายไดจากอสังหาริมทรัพยน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลักหลาย

ประการ อาทิ มาตรฐานบัญชี ในการรับรูรายไดความสามารถในการขาย ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 

ความเพียงพอของแหลงเงินลงทุนเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ ความคืบหนาของการกอสรางการตามแผนงานปจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบาย

ในการใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย และสถานการณทางการเมือง 

อน่ึง จากการที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญของบริษัท ยังคงอยูในชวงเริ่มตนพัฒนาโครงการ ดังน้ัน บริษัทจึงตองสํารองเงิน

ลงทุนจํานวนมากเพื่อใชในโครงการ ในขณะท่ีโครงการของบริษัทเปนโครงการขนาดใหญ ตองใชเวลาในการกอสราง ซึ่งอาจจะสงผล

กระทบตอการรับรูรายไดและความสามารถในการจายปนผลของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 - 2 ปขางหนา  

นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลักในอนาคตของบริษัท กลุมผูบริหารใหมของบริษัทอาจจะพิจารณาจําหนาย

สินทรัพยหลักในสวนของธุรกิจเดิมท้ังธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจสนามกอลฟออกไปในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยูกับสภาวะตลาดที่

เอ้ืออํานวย ความสนใจของผูซื้อ และการเจรจาในราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

- โครงสรางรายได 

 โครงสรางรายไดของบริษัทกอนการเขาทํารายการฯ 

กอนการเขาทํารายการฯ บริษัทมีรายไดหลักจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจสนามกอลฟ รายไดยอนหลังสําหรับป 2550-2551 

และงวด 9 เดือนป 2552 สรุปไดดังน้ี 

ประเภทรายได 2550 2551 9 เดือนแรก ป 2552 

                ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ธุรกิจโทรทัศน 794.20 91.7 821.13 91.2 600.11 92.1 

ธุรกิจสนามกอลฟ   72.11    8.3   79.51    8.8   51.29     7.9 

รวม 866.31 100.0 900.64 100.0 651.40 100.0 

 โครงสรางรายไดของกลุมเจริญกฤษ 

เน่ืองจากกลุมเจริญกฤษดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใตรูปแบบการดําเนินงาน 1 บริษัท 1 โครงการ ดังน้ัน เพ่ือใหเห็น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมเจริญกฤษ จึงไดจัดทํางบการเงินรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันของกลุมขึ้นเปน

การเฉพาะ โดยถือเสมือนวา เบ็ล เปนบรษิัทแกน (เปนบริษัทที่มีอํานาจควบคุมบริษัทอ่ืนในกลุมเจริญกฤษทั้งหมดอีก 9 แหง) อยางไรก็ดี 

งบการเงินรวมดังกลาว ไมไดรวมผลการดําเนินงานของแกรนด คาแนล ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งสิ้นมา เน่ืองจาก กอนหนาป 

2551 แกรนด คาแนล ยังไมมีการประกอบธุรกิจและไมมีการทําธุรกรรมที่มีนัยสําคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แกรนด คาแนล มี

สินทรัพยเทากับ 155,869 บาท และมีรายไดรวม เทากับ 47,308 บาท หรือคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 0.01 เมื่อเทียบกับสินทรัพย

รวมและรายไดรวม ตามงบการเงินรวมดังกลาว  

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมเจริญกฤษ แสดงตามหลักการบัญชีการรวมรายไดภายใตการควบคุมเดียวกันของกลุมเจริญกฤษ 

สรุปไดดังน้ี 

ประเภทรายได  2550 2551 9 เดือนแรก ป 2552 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ขายอสังหาริมทรัพย 1) 737.45 66.3 414.05 60.1 78.71 20.7 

รับเหมากอสราง 1) 221.42 19.9 150.70 21.9 117.77 30.9 

คาบริการ 2) 110.61  9.9 59.46 8.6 152.72 40.1 

คาเชาและคาบริการ 3)     42.27    3.8   65.17    9.5   31.94     8.4 

รวม 1,111.75 100.0 689.38 100.0 381.14 100.0 

หมายเหตุ: 
1) เปนรายไดท่ีจะไมรวมอยูในงบการเงินของบริษัทหลังการทํารายการ เน่ืองจากเปนรายไดของโครงการที่บริษัทจะไมซื้อและไมรับโอน     

2) เปนรายไดท่ีจะรวมอยูในงบการเงินของบริษัทหลังการทํารายการ เน่ืองจากเปนรายไดของโครงการที่บริษัทจะซื้อหรือรับโอนสิทธิตาม

สัญญา    
3)  บางสวนเปนรายไดท่ีจะรวมอยูในงบการเงินของบริษัทหลังการทํารายการ เน่ืองจากเปนรายไดของโครงการที่บริษัทจะซื้อหรือรับโอน

สิทธิตามสัญญา ไดแก คาเชาและบริการโครงการ เดอะไนน และคาเชาที่จอดรถกับบริษัท แมจิค เอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยในระหวาง

ป 2550, 2551 และ 9 เดือนแรกป 2552 มีรายไดรวมประมาณ 21.75 ลานบาท 25.61 ลานบาท และ 14.96 ลานบาท ตามลําดับ 
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 โครงสรางรายไดของบริษัทหลังการเขาทํารายการฯ  

หลังจากการเขาทํารายการฯ รายไดตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผล

ใหรายไดหลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจสนามกอลฟ (ธุรกิจเดิม) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย (ธุรกิจใหม) 

อยางไรก็ดี ผลประกอบจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยการตามงบการเงินรวมของกลุมเจริญกฤษตามตารางขางตน อาจไมสะทอนผล

ประกอบการในอนาคตจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมบริษัท เน่ืองจากรายไดในอดีตของกลุมเจริญกฤษบางรายการ เปนรายไดท่ีเกิด

จากโครงการที่จบลงในระหวางป 2550-2551 หรือมาจากโครงการที่จะไมอยูภายใตบริษัทในอนาคต ท้ังน้ี ผลประกอบการในอนาคต  

จะเกิดจากโครงการที่บริษัทซื้อและรับโอนจากการเขาทํารายการฯ รวมถึงโครงการที่ไดรับสิทธิในการซื้อเพ่ือพัฒนาในอนาคต  

- กลุมลูกคาเปาหมาย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

กลุมลูกคาสําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยจะเปนบุคคลทั่วไป โดยเนนผูมีรายไดปานกลางจนถึงสูง สําหรับประเภทอาคาร

สํานักงาน ในสวนของโครงการอาคารสํานักงาน พระราม 9 สแควร จะเนนลูกคากลุมท่ีตองการใชพ้ืนที่สํานักงานเกรดเอ และเกรด 

พรีเมียมเปนหลัก  ในสวนของอาคารเดอะไนน จะเนนกลุมลูกคาบีบวกถึงเอลบ สําหรับพ้ืนที่คาปลีก จะครอบคลุมทุกกลุมไมวาจะเปนกลุม

ผูเชาระยะยาว ระยะสั้นและผูเชารายยอย ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะพ้ืนที่คาปลีกน้ันๆ 

ธุรกิจโทรทัศน 

ลูกคาของบริษัท ไดแก บริษัทตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณา (Media Agency) ประมาณรอยละ 90 และลูกคาบริษัททั่วไปและหนวยงาน

องคกรภาครัฐ ประมาณรอยละ 10 สําหรับลูกคาที่เปน Media Agency น้ัน มูลคาการจําหนายแตละรายจะตางกันไปในแตละป ขึ้นอยูกับ

จํานวนและลักษณะลูกคาของ Media Agency แตละแหงวาจะตรงกับรูปแบบรายการของบริษัทหรือไม อยางไรก็ตามบริษัทไมมียอดการ

จําหนายแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 เปนเวลา 3 ปติดตอกัน ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบตอการสูญเสียลูกคารายหนึ่งรายใดมากนัก  

สําหรับ “มีเดีย  แชนแนล” จะเนนกลุมผูช่ืนชอบละครทีวีท้ังในประเทศและตางประเทศ  สําหรับ  “ที  แชนแนล” จะเนนกลุมผูชมที่ช่ืนชอบ

รายการเพลงลูกทุงท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ธุรกิจสนามกอลฟ 

ผูช่ืนชอบกีฬากอลฟในกรุงเทพและบริเวณใกลเคียง ตลอดจนชาวตางชาติท่ีอาศัยหรือทํางานอยูในประเทศไทย รวมถึงกลุมทัวร

ตางประเทศ 

- ชองทางการจําหนาย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บานเดี่ยว  ใชวิธีขายตรงผานสํานักงานขายของบริษัท  ไดแก การขายที่ดินเปลา ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือขายที่ดินพรอมการ

วาจางกอสรางตามแบบบานตัวอยาง 

คอนโดมิเนียม ใชท้ังวิธีขายตรงผานสํานักงานขายบริษัท และผานตัวแทนการขายโดยบริษัทนายหนาคาอสังหาริมทรัพย  โดยโครงการจะ

เปดขายในชวงการเริ่มตนและระหวางการกอสรางซึ่งลูกคาจะพิจารณาแบบตามหองตัวอยางของโครงการ ลูกคาจะทําการผอนดาวนและ

จะไดรับโอนเมื่อคอนโดมิเนียมสรางเสร็จและเปดใชอาคารได 

พ้ืนที่อาคารสํานักงาน วาจางตัวแทนนายหนาที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูทําหนาที่ขายพื้นที่เชาในสวนอาคารสํานักงาน 

พ้ืนที่คาปลีก จัดใหมีหนวยงานเฉพาะที่มีหนาที่ขายพื้นที่ในสวนพื้นที่คาปลีกในแตละโครงการ โดยจะเปนผูขายพ้ืนที่โดยตรงไปยังกลุม

ลูกคา 

ธุรกิจโทรทัศน 

ชองทางการจําหนายแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

1) ขายผานบริษัทตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณา (Media Agency) 

2) ขายตรงใหกับลูกคาบริษัททั่วไป ซึ่งเปนเจาของสินคาหรือบริการตางๆ (Direct Customer) 

บริษัทมีฝายการตลาดและการขาย  ทําหนาที่นําเสนอแพ็กเกจการขายเวลาโฆษณาของแตละรายการของบริษัทใหกับลูกคา  ท้ังการขาย

ผานบริษัทตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณา และการขายตรง 
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ธุรกิจสนามกอลฟ  

บริษัทมีฝายการตลาดเพื่อติดตอและนําเสนอบริการใหแกลูกคาทั้งประเภทบุคคลทั่วไป องคกร รวมถึงกลุมผูดําเนินธุรกิจทัวรจาก

ตางประเทศ นอกจากนี้ ยังดูแลและนําเสนอแพคเกจใหมตอสมาชิกปจจุบันของสนามกอลฟ 

- การจัดหาผลิตภัณฑ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

1) การสรรหาที่ดินเพ่ือพัฒนา บริษัทจะพิจารณาที่ดินที่มีทําเลท่ีดีและมีศักยภาพในการพัฒนา  และมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคา

ประเมินและราคาตลาดทุกคร้ังกอนการเขาซื้อท่ีดินเพ่ือใหไดราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้จะมีการสํารวจกฎเกณฑทางดานกฎหมาย

และขอจํากัดในการกอสราง  รวมไปถึงความตองการของลูกคาในพื้นที่และคูแขง  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาจะสามารถพัฒนาที่ดิน

เปนไปตามแผนที่วางไวและไดผลตอบแทนตามที่ตั้งไว  

2) การคัดเลือกผูรับเหมา  บริษัทไมมีหนวยงานรับเหมากอสรางภายในกลุม จึงใชวิธีการจัดจางผูรับเหมาเพื่อกอสรางโครงการ  สําหรับ

ผูรับเหมาในกลุมบานเดี่ยว จะคัดเลือกจากผูรับเหมาทั้งขนาดกลางและขนาดใหญตามความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถบริหารตนทุน

การกอสรางไดตามงบประมาณที่ตั้งไว และจะมีทีมวิศวกรของบริษัทไปกํากับควบคุมคุณภาพงานของผูรับเหมาอยางใกลชิด ปจจุบัน

บริษัทมีผูรับเหมาในกลุมน้ีจํานวน 7 ราย และมีสายสัมพันธในการดําเนินธุรกิจรวมกันเฉลี่ย 3-5 ป สําหรับผูรับเหมากลุมอาคาร

สํานักงานและคอนโดมิเนียม  จะใชวิธีจัดจางผูรับเหมาหลักโดยการเปดประมูลงาน ในสวนงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และ

งานระบบ หรือลักษณะ Turn Key แลวแตความเหมาะสมของโครงการ  โดยจะคัดเลือกผูรับเหมาขนาดใหญท่ีมีเทคโนโลยีและ

ความสามารถในการกอสรางอาคารขนาดใหญ ประกอบกับมีศักยภาพและแหลงเงินทุนที่เพียงพอในการกอสรางอาคารขนาดใหญ 

และจะจัดจางบริษัทผูควบคุมการกอสรางและผูบริหารโครงการ เพ่ือใหมั่นใจวางานกอสรางอาคารจะเปนไปตามมาตรฐานและเสร็จ

ทันกําหนดเวลา ปจจุบันบริษัทมีผูรับเหมาในกลุมน้ีจํานวน 2 ราย และมีสายสัมพันธในการดําเนินธุรกิจรวมกันเฉลี่ย 20 ป 

3) การจัดซื้อวัสดุกอสราง  บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางหลักบางประเภทเอง เน่ืองจากการเปนพันธมิตรคูคาที่ยาวนานกับ

บริษัทผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง  ทําใหไดขอเสนอหรือเง่ือนไขที่ดี และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 

รวมท้ังเพ่ือความยืดหยุนในการกําหนดรูปแบบ ประเภท วัสดุท่ีใชตกแตงแกลูกคาของโครงการ  

ธุรกิจโทรทัศน 

1) ขั้นตอนการจัดหาสถานีโทรทัศนและชวงเวลาออกอากาศ บริษัทจะทําการเชาซื้อเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนตางๆ  โดยมี

ขั้นตอนการขอเชาซื้อเวลา ดังน้ี 

ก) ย่ืนขอเสนอรูปแบบรายการ 

ข) สถานีพิจารณาอนุมัติ 

ค) การทําสัญญาและลักษณะการจายชําระคาเชาเวลาออกอากาศ 

2) ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน การผลิตรายการโทรทัศนจะเริ่มตนจากการสรางสรรครูปแบบรายการ  จากน้ันจึงกําหนด

งบประมาณการผลิตและประสานงานการผลิต  และทําการผลิต  หลังจากน้ันจะนําไปตัดตอสงให  กบว. เซ็นเซอรและทําการ

ออกอากาศ 

สําหรับ  “ที  แชนแนล” บริษัทจะเปนผูดําเนินการสรางสรรครายการดวยตนเองรวมถึงการผลิตรายการ สําหรับ  “มีเดีย  แชนแนล” 

บริษัทจะซื้อละครดังจากสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ภาพยนตรตางประเทศ และซีร่ีสเด็ดจากเอเชียมาเผยแพรผานรายการใน

สถานี 

ธุรกิจสนามกอลฟ 

บริษัทไดจัดการดูแลบํารุงสนามกอลฟและกรีน  ใหอยูในสภาพที่ดีเยี่ยม  รวมท้ังมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักกอลฟมากมาย  อาทิเชน 

กรีนซอมพัตต สนามไดรฟกอลฟ คลับเฮาส และภัตตาคาร เปนตน 

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   - ไมมี -    
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา      

1) โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9  

คูสัญญา: 

พระราม 9 กับ ซีพีเอ็น9 

รายละเอียดสัญญา : 

พระราม 9 (ในฐานะผูจะขาย) เขาทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 กับซีพีเอ็น9 (ในฐานะผูจะซื้อ) เมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน 2550 และพระราม 9 (ในฐานะผูวาจาง) ไดทําสัญญาจางเหมากอสรางโครงการดังกลาวกับ บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคช่ัน 

แมเนจเมนท จํากัด (ในฐานะผูรับจาง) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งคาดวาอาคารดังกลาวจะแลวเสร็จในป 2556 
2) โครงการอาคารสํานักงาน “พระราม 9 สแควร” สวน 1.2  

คูสัญญา: 

พระราม 9 กับ ซุปเปอรแอสเซทส และซีเคเอส 

รายละเอียดสัญญา : 

พระราม 9 เขาทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือพัฒนาและสัญญาเชาที่ดินกับซุปเปอรแอสเซทส และซีเคเอส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดย

เปนสัญญาเชาระยะสั้นในชวงเวลากอสราง 3 ป และสัญญาเชาระยะยาว 30 ป และผูใหเชาใหคํามั่นตอพระราม 9 ในการตอสัญญาเชา

ไปอีก 10 ป ซึ่งจะทําใหสัญญาสิ้นสุดลงในป 2593 

3) โครงการ “พระราม 9 สแควร” สวน 2  

คูสัญญา: 

พระราม 9 กับ เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส 

รายละเอียดสัญญา : 

พระราม 9 ไดเขาทําสัญญาจะซื้อ/จะเชาที่ดินกับเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  โดยไดรับสิทธิท่ีจะซื้อ/เชา

ท่ีดินเปนระยะเวลา 3 ปนับแตวันลงนามในสัญญาดังกลาว และไดมีการวางเงินมัดจําจํานวน 113.98 ลานบาท เพ่ือเปนการประกันการใช

สิทธิตามสัญญา ท้ังน้ี หากพระราม 9 ไมใชสิทธิตามสัญญาดังกลาว เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรสจะยินยอมคืนเงินมัดจําทั้งจํานวนใหแก

พระราม 9 โดยไมมีดอกเบี้ย 

4) โครงการ “พระราม 9 สแควร” สวน 3 

คูสัญญา: 

พระราม 9 กับ บริษัท สเตอรลิง อีควิตี้ จํากัด 

รายละเอียดสัญญา : 

พระราม 9 ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท สเตอรลิง อีควิตี้ จํากัด (“สเตอรลิง”) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยตกลงจะรวมกัน

พัฒนาท่ีดินสําหรับโครงการนี้ โดยพระราม 9 เปนผูพัฒนาบริหารโครงการ และสเตอรลิงตกลงยินยอมใหใชท่ีดินเปนที่ตั้งโครงการที่จะ

พัฒนา โดยหากสเตอรลิงประสงคจะขายที่ดินภายใน  3 ปนับแตวันลงนามในบันทึกขอตกลง สเตอรลิงจะใหสิทธิพระราม 9 ในการเขา

ซื้อท่ีดินกอน แตหากพระราม 9 ไมใชสิทธิภายในกําหนดเวลา 3 ป สเตอรลิงมีสิทธิท่ีจะขายที่ดินน้ีใหแกบุคคลภายนอกได 

5) สัญญาจางบริหารการขายบานและ/หรือท่ีดิน โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2  

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนดฟอรจูน”) 

รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญาจางบริหารการขายสําหรับโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 จากการเขา

ทํารายการฯ โดยไดรับคาธรรมเนียมการขายรอยละ 2.0 ของมูลคาบานและ/หรือท่ีดิน สัญญาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

และสิ้นสุดเมื่อบานและ/หรือท่ีดินจะขายหมด  

6) สัญญาจางบริหารการขายบาน โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2  

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บริษัท บรีเก็จท ไทย จํากัด (“บรีเก็จท”) 
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รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญาจางบริหารการขายสําหรับโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเขาทํารายการฯ โดย

ไดรับคาธรรมเนียมการขายรอยละ 2.0 ของมูลคาขายบาน โดยสัญญาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดเมื่อบานขายหมด  

7) สัญญาจางบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2  

คูสัญญา: 

บริษัท กับ แกรนดฟอรจูน 

รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญาจางบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ สําหรับโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการ

เขาทํารายการฯ โดยไดรับคาบริหารการตลาดรอยละ 12.5 ของตนทุนการทําการตลาดในกรณีท่ีดําเนินการตลาดดวยตนเอง หรือรอยละ 

3.0 ของตนทุนการทําการตลาดในกรณีมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน สัญญาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 จนถึง 30 

มิถุนายน 2555  

8) สัญญาจางบริหารทั่วไป โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2  

คูสัญญา: 

บริษัท กับ แกรนดฟอรจูน 

รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญาจางบริหารทั่วไป สําหรับโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเขาทํารายการฯ โดย

ไดรับคาบริหารโครงการทั่วไปในอัตราไตรมาสละ 7.8 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยสัญญามีผลตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2552 จนถึง 

31 ธันวาคม 2554 

9) สัญญาจางบริหารและควบคุมการกอสราง โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2  

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บรีเก็จท 

รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญาจางบริหารและควบคุมการกอสราง สําหรับโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 จากการเขา

ทํารายการฯ โดยไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 6.0 ของตนทุนการกอสรางบานแตละหลัง สัญญาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 

2552 และจะสิ้นสุดลงเมื่องานกอสรางบานในโครงการแลวเสร็จ  

10) สัญญาเชาเวลาเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน 

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด  

รายละเอียดสัญญา : 

สัญญาเพื่อเชาเวลาสถานีเพ่ือออกอากาศรายการโทรทัศนกับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ตอสัญญาทุก 3 เดือน  

ณ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีสัญญาเชาเวลา กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด จํานวน 6 รายการ 

11) บันทึกขอตกลงไมดําเนินธุรกิจแขงขัน และใหสิทธิในการซื้อกอน (Call Option) และใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First 

Refusal) ของกลุมเจริญกฤษ 

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บริษัทในกลุมเจริญกฤษ อันไดแก เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เบ็ลพารค แกรนด ฟอรจูน บรีเก็จท บริษัท สกายเวย เรียลตี้ 

จํากัด บริษัท เดอะ ฟวเจอร แอสเซท จํากัด บริษัท แมกซ แมเนจเมนท จํากัด บริษัท โฟรเม็น จํากัด บริษัท จี ซี แอนด ที จํากัด และ 

บริษัท เครยอรน ดีไซน จํากัด 

รายละเอียดสัญญา : 

บริษัทในกลุมเจริญกฤษจะไมดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัท ไมวาจะดําเนินการโดย

ตนเองหรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น แตท้ังน้ี จะไมรวมถึงทรัพยสินซึ่งแตละบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตมีเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี 

ทรัพยสินที่ไมมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนโครงการเพื่อผลตอบแทนในเชิงพาณิชยอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  ทรัพยสินที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีปจจุบันดําเนินการอยูแลวแตไมมีนัยสําคัญ ทรัพยสินที่เหลืออยูจากโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นแลว  
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ทรัพยสินใหเชาซึ่งมีอายุสัญญาจํากัดและบริษัทจะไมตออายุการเชาหลังสิ้นสุดสัญญา และทรัพยสินในโครงการแกรนด คาแนล ดอน

เมือง โครงการ 1 และ 2 ซึ่งบริษัทไดรับโอนสิทธิตามสัญญามาจากแกรนด คาแนล (ผูรับจางเดิมตามสัญญาฯ)  

นอกจากนี้ เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เบ็ลพารคและแกรนด ฟอรจูน (ผูใหสิทธิ) ใหสิทธิบนที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง (สินทรัพยภายใต

สัญญา) แกบริษัท ในการซื้อกอนแตเพียงผูเดียว (Call Option) ในราคาไมเกินราคายุติธรรมตามท่ีผูประเมินราคาอิสระท่ีบริษัทและผูให

สิทธิ จะรวมกันแตงตั้งจากบัญชีรายช่ือของผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคม

ผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปแรกนับแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช (18 ธันวาคม 2552) และภายหลังระยะเวลา 

3 ปดังกลาว ใหสิทธิแกบริษัทในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ท้ังน้ี สินทรัพยภายใตสัญญา ไดแก ท่ีดินเปลาขนาด 14-1-

36.2 ไร ของเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เพ่ือพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2  ท่ีดินเปลาขนาด 1-1-28.1 ไร ภายในโครงการ

เบ็ลพารคของเบ็ลพารค และท่ีดินเปลาของแกรนด ฟอรจูน เพ่ือพัฒนาโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 5, 7-10 และพ้ืนที่

สวนกลางของโครงการทั้งหมด 

12) บันทึกขอตกลงใหสิทธิในการซื้อกอน (Call Option) และใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ของกลุมรัตนรักษ 

คูสัญญา: 

บริษัท กับ บริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด (“ตนสน”)  สเตอรลิง และแกรนด ฟอรจูน 

รายละเอียดสัญญา : 

ตนสน สเตอรลิง และแกรนด ฟอรจูน (ผูใหสิทธิ) ใหสิทธิบนที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง (สินทรัพยภายใตสัญญา) แกบริษัท ในการซื้อ

กอนแตเพียงผูเดียว (Call Option) ในราคาไมเกินราคายุติธรรมตามที่ผูประเมินราคาอิสระที่บริษัทและผูใหสิทธิ จะรวมกันแตงตั้งจาก

บัญชีรายช่ือของผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหง

ประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปแรกนับแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช (18 ธันวาคม 2552) และภายหลังระยะเวลา 3 ปดังกลาว ใหสิทธิแก

บริษัทในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ท้ังน้ี สินทรัพยภายใตสัญญา ไดแก ท่ีดินเปลาของตนสน เพ่ือพัฒนาโครงการแก

รนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3, 5-6  ท่ีดินเปลาของสเตอรลิง เพ่ือพัฒนาโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 4  ท่ีดิน

เปลาของสเตอรลิง เพ่ือพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 3 และที่ดินเปลาของแกรนด ฟอรจูน เพ่ือพัฒนาโครงการแกรนด 

คาแนล ดอนเมือง โครงการ 5, 7-10 และพ้ืนที่สวนกลางของโครงการทั้งหมด 

 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ - ไมมี -  

 

การใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการจัดการ - ไมมี - 

 

โครงการดําเนินงานในอนาคต   

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในอนาคต ไดแก โครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 โครงการพระราม 9 สแควร สวน 3 และโครงการแกรนด 

คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3-10 มีรายละเอียดดังน้ี 

1) โครงการพระราม 9 สแควร สวน 2  

เปนสวนหน่ึงของโครงการในกลุมพระราม 9 สแควร ซึ่งตั้งอยูในบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 บนพื้นที่ 14-1-36.2 ไร ติดกับโครงการพระราม 

9 สแควร สวน 1.2 โดยมีแผนพัฒนาเปนอาคารสํานักงานและศูนยการประชุมและแสดงสินคา มีพ้ืนที่โครงการรวมประมาณ 229,000 ตาราง

เมตร มูลคาโครงการในการพัฒนาเบื้องตนประมาณ 7,500 ลานบาท โดยมีแผนที่จะเริ่มโครงการใน 1-2 ป ขางหนา ปจจุบัน พระราม 9 ได

ทําสัญญาวางเงินมัดจําเปนมูลคา 113.98 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา เพ่ือรักษาสิทธิในการจะซื้อหรือจะเชาระยะยาวที่ดิน

โครงการกับเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส (เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส และบุคคลท่ีเก่ียวของ เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทรวมจํานวนรอยละ 

52.33 และมีกรรมการและผูบริหารรวมกันกับบริษัท)  

2) โครงการพระราม 9 สแควร สวน 3 

เปนสวนหนึ่งของโครงการในกลุมพระราม 9 สแควร ซึ่งตั้งอยูในบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 บนพื้นที่ 6-1-46 ไร ติดกับโครงการเดอะไนน 

โดยมีแผนพัฒนาเปนโรงแรม มีพ้ืนที่โครงการรวมประมาณ 74,000 ตารางเมตร มูลคาโครงการในการพัฒนาเบื้องตนประมาณ 3,000 ลาน

บาท โดยมีแผนที่จะเร่ิมโครงการใน 3-5 ป ขางหนา ปจจุบัน พระราม 9 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงที่จะพัฒนาที่ดินโครงการกับกลุม

เจาของที่ดิน ไดแก สเตอรลิง (สเตอรลิงมีกรรมการรวมกันกับบริษัท และกลุมรัตนรักษซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทรอยละ 39.28 ถือหุน

ในสเตอรลิง รอยละ 100.0) โดยไมมีเง่ือนไขการจายมัดจําใดๆ 
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3) โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3-10 

เปนโครงการตอเน่ืองโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และ 2  โดยมีแผนพัฒนาเปนบานเดี่ยวระดับพรีเมี่ยม คอนโดมิเนียม 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม ในบริเวณใกลเคียงโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง ในปจจุบัน พ้ืนที่พัฒนารวมประมาณ 98 ไร มูลคาโครงการในการ

พัฒนาเบื้องตนประมาณ 1,200 ลานบาท คาดวาจะเริ่มพัฒนาโครงการโครงการ 3 (บานเดี่ยว) ภายหลังโครงการในปจจุบัน ดําเนินการขาย

ไดเกือบทั้งหมด ท้ังน้ี บริษัทจะไดรับสิทธิ (ตามสัญญาใหสิทธิหรือบันทึกขอตกลงในการไมดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ซื้อท่ีดินโครงการ

แกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3-10 ดังกลาว ในราคาประเมิน (ไมเกินกวาราคายุติธรรมท่ีผูประเมินราคาอิสระประเมิน) จากเจาของ

ท่ีดินซึ่งเปนกลุมบริษัทที่เก่ียวของ ท้ังน้ี สิทธิท่ีไดไมมีการกําหนดเง่ือนไขการจายมัดจําใดๆ 

รายการระหวางกัน 

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (BBTV)  

 ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTV และเปนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนาม

 ผูกพันของบริษัทยอย (มีเดีย สตูดิโอ)  

  - BBTV และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

หลังเขาทํารายการฯ* - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTV  

  - BBTV และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

  

ลักษณะรายการ : รายไดคาโฆษณา กับ BBTV เน่ืองจาก BBTV เชาเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนของบริษัท 

มูลคารายการ :   9 เดือน ป 2552    10.26 ลานบาท 

 ป 2551    29.58 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : ลูกหน้ี กับ BBTV 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.29   ลานบาท 

 ป 2551  - 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การเชาเวลาโฆษณาของ BBTV เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

2. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (BBTV) 

 ลักษณะของความสัมพันธ:  

กอนเขาทํารายการฯ - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTV และเปนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนาม

 ผูกพันของบริษัทยอย (มีเดีย สตูดิโอ) 

  - BBTV และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

หลังเขาทํารายการฯ* - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTV  

  - BBTV และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

  

ลักษณะรายการ : บริษัทไดเชาเวลาออกอากาศจาก BBTV 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  210.00 ลานบาท 

 ป 2551  301.13 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : เจาหน้ี กับ BBTV 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552 21.50 ลานบาท 

 ป 2551  23.01 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : เงินค้ําประกันเน่ืองจากบริษัทไดเชาเวลาออกอากาศจาก BBTV 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  6.59 ลานบาท 

 ป 2551  6.59 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การเชาเวลาออกอากาศของบริษัทเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 
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3. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) (BAY) 

ลักษณะของความสัมพันธ : 

กอนเขาทํารายการฯ - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเชษฐ รักตะกนิษฐ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง 

กรรมการของ BAY 

หลังเขาทํารายการฯ* - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง กรรมการของ BAY 

 

ลักษณะรายการ :  รายไดคาโฆษณา กับ BAY เน่ืองจาก BAY เชาเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนจากบริษัท 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  1.26 ลานบาท 

 ป 2551  2.94 ลานบาท 
 
ลักษณะรายการ : ลูกหน้ีคาโฆษณา กับ BAY 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  -     

 ป 2551  1.33 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : เจาหน้ีคาโฆษณา กับ BAY 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  - 

 ป 2551  1.28 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การเชาเวลาโฆษณาของ BAY เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

4. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) (BAY) 

ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเชษฐ รักตะกนิษฐ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง 

กรรมการของ BAY 

หลังเขาทํารายการฯ* - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการของ BAY 

 

ลักษณะรายการ : เงินฝากธนาคาร กับ BAY 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  91.10 ลานบาท 

 ป 2551  75.09 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : เงินฝากประจํา กับ BAY 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  440.17 ลานบาท 

 ป 2551  565.15 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : รายไดคาดอกเบี้ย กับ BAY เน่ืองจากบริษัทฝากเงินกับ BAY 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552 4.99   ลานบาท 

 ป 2551  21.29 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : รายไดดอกเบี้ยรับ และเงินฝากกับ BAY เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

5. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) (BAY) 

 ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเชษฐ รักตะกนิษฐ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง 

กรรมการของ BAY 

หลังเขาทํารายการฯ* - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง กรรมการของ BAY 

 

ลักษณะรายการ :  รายไดคาเชาพ้ืนที่รับจาก BAY เพ่ือติดตั้งตู ATM ใตอาคารสํานักงานของบริษัท  

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.07 ลานบาท 

 ป 2551  0.09 ลานบาท 
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : คาเชาพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งตู ATM ของ BAY เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

6. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) (BAY) 

 ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเชษฐ รักตะกนิษฐ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง 

กรรมการของ BAY 

หลังเขาทํารายการฯ* - นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนง กรรมการของ BAY 

 

ลักษณะรายการ : เงินฝากติดภาระค้ําประกัน กับ BAY เน่ืองจาก ออก LG ใหแกการไฟฟาแหงประเทศไทย 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  1.11 ลานบาท 

  ป 2551  1.11 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : คิดคาบริการตามเง่ือนไขการคาทั่วไป 

 

7. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) (AYI) 

 ลักษณะของความสัมพันธ : 

กอนเขาทํารายการฯ - นายเชษฐ รักตะกนิษฐและนายสวาง ทองสมุทร ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการ

ของ AYI 

หลังเขาทํารายการฯ* - ไมมี  

 

ลักษณะรายการ : คาใชจายคาประกันภัยกับ AYI เพ่ือประกันอัคคีภัยอาคารสํานักงานของบริษัท 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.15 ลานบาท 

  ป 2551  - 

 

ลักษณะรายการ : เจาหน้ีคาประกันภัยกับ AYI 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  - 

  ป 2551  0.19 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : อัตราคาประกันภัยท่ีบริษัทจายชําระเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

8. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จํากัด (BBTVEQ) 

 ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVEQ  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVEQ และ BBTVEQ และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

หลังเขาทํารายการฯ* - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVEQ  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVEQ และ BBTVEQ และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

 

ลักษณะรายการ : คาใชจายคาเชาพ้ืนที่ กับ BBTVEQ เน่ืองจาก บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จํากัด (บริษัทยอย) ไดเชาอาคารเพลิน

 จิต ทาวเวอร ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ BBTVEQ เพ่ือใชเปนสํานักงาน  

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.54 ลานบาท 

 ป 2551  0.74 ลานบาท 

 

ลักษณะรายการ : เงินค้ําประกันคาเชาสํานักงานกับ BBTVEQ 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.17 ลานบาท 

 ป 2551  0.17 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : คาเชาอาคารเพลินจิต ทาวเวอร เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 
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9. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด (BBTVAM)  

 ลักษณะของความสัมพันธ :  

กอนเขาทํารายการฯ - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVAM  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVAM และ BBTVAM และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

หลังเขาทํารายการฯ*  - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVAM  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVAM และ BBTVAM และบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

 

ลักษณะรายการ :  คาเชาเวลาโฆษณาจาก BBTVAM  

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  - 

 ป 2551  3.11 ลานบาท 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : คิดคาบริการตามเง่ือนไขการคาทั่วไป 

 

10. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด (BBTVNM) 

 ลักษณะของความสัมพันธ : 

กอนเขาทํารายการฯ - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVNM  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVNM 

หลังเขาทํารายการฯ* - ตัวแทนของกลุมรัตนรักษ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และ BBTVNM  

  - BBTV เปนผูถือหุนของ BBTVNM  

 

ลักษณะรายการ : บริษัทมี รายไดคาบริการ SMS กับ BBTVNM จากรายการโทรทัศน  

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.43 ลานบาท 

 ป 2551  - 

 

ลักษณะรายการ : ลูกหน้ี กับ BBTVNM 

มูลคารายการ :  9 เดือน ป 2552  0.55 ลานบาท 

 ป 2551  - 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

* หลังเขาทํารายการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 

 

รายการระหวางกันซึ่งจะมีผลตอเน่ืองเปนรายการระหวางกันตอไปในอนาคต 

(ก) รายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีเก่ียวของ อันเกิดจากการรับโอนกิจการจากแกรนด คาแนล  

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน : แกรนดฟอรจูน 

ลักษณะความสัมพันธ :  - บริษัทและแกรนดฟอรจูน มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ) 

 - กลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 และ 39.28 ตามลําดับ เปนผูถือหุน

ใน แกรนดฟอรจูนรอยละ 40.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

 

ลักษณะรายการ :  คาจางบริหารการขายบานและ/หรือท่ีดินโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 อัตราคาจางเทากับรอย

ละ 2.0 ของมูลคาขายบานและ/หรือท่ีดิน 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบกับหากรวมรายไดจากการบริหารโครงการในสวนการขายและ

บริหารโครงการตามขอ 1-5จะคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาขายโครงการท้ังหมดซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาคาธรรมเนียมการ

ขายอสังหาริมทรัพยท่ัวไปที่รอยละ 3 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 
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2. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: แกรนดฟอรจูน 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและแกรนดฟอรจูน มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ) 

 - กลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 และ 39.28 ตามลําดับ เปนผูถือหุน

ในแกรนดฟอรจูนรอยละ 40.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารการขายบานโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 อัตราคาจางเทากับรอยละ 2.0 ของ

 มูลคาขายบาน 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบกับหากรวมรายไดจากการบริหารโครงการในสวนการขายและ

บริหารโครงการตามขอ 1-5จะคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาขายโครงการท้ังหมดซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาคาธรรมเนียมการ

ขายอสังหาริมทรัพยท่ัวไปที่รอยละ 3 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 

 

3. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: แกรนดฟอรจูน 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและแกรนดฟอรจูน มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ) 

 - กลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 และ 39.28 ตามลําดับ เปนผูถือหุน

ในแกรนดฟอรจูนรอยละ 40.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารการขายที่ดินและที่ดินพรอมบานโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 อัตราคาจาง 

 เทากับรอยละ 2.0 ของมูลคาขายที่ดินและที่ดินพรอมบาน  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบกับหากรวมรายไดจากการบริหารโครงการในสวนการขายและ

บริหารโครงการตามขอ 1-5จะคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาขายโครงการท้ังหมดซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาคาธรรมเนียมการ

ขายอสังหาริมทรัพยท่ัวไปที่รอยละ 3 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 

 

4. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: แกรนดฟอรจูน 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและแกรนดฟอรจูน มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ) 

 - กลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 และ 39.28 ตามลําดับ เปนผูถือหุน

ในแกรนดฟอรจูนรอยละ 40.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 อัตราคาจาง 7.8 ลานบาทตอไตรมาส

 (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบกับหากรวมรายไดจากการบริหารโครงการในสวนการขายและ

บริหารโครงการตามขอ 1-5จะคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาขายโครงการทั้งหมดซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาคาธรรมเนียมการ

ขายอสังหาริมทรัพยท่ัวไปที่รอยละ 3 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 

 

5. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บรีเก็จท 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและบรีเก็จท มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ) 

 - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในบรีเก็จท รอยละ 100.0 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารการขายบานโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 อัตราคาจางรอยละ 2.0 ของมูลคา

 ขายบาน  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบกับหากรวมรายไดจากการบริหารโครงการในสวนการขายและ
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บริหารโครงการตามขอ 1-5จะคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาขายโครงการทั้งหมดซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาคาธรรมเนียมการ

ขายอสังหาริมทรัพยท่ัวไปที่รอยละ 3 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 

 

6. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: แกรนดฟอรจูน 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและแกรนดฟอรจูน มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ) 

 - กลุมเจริญกฤษและกลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 และ 39.28 ตามลําดับ เปนผูถือหุน

ในแกรนดฟอรจูนรอยละ 40.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารการตลาดโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 อัตราคาจางเทากับรอยละ 12.5 ของ

 มูลคาคาการตลาดและประชาสัมพันธ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูดําเนินการเอง และรอยละ 3.0 ของมูลคาคา

 การตลาดและประชาสัมพันธ ในกรณีท่ีผูรับจางใหผูอ่ืนเปนผูดําเนินการแทน 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยง โดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา ประกอบเปนอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด รายการดังกลาวจึงเหมาะสม

และมีความสมเหตุสมผล 

 

7. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บรีเก็จท 

ลักษณะความสัมพันธ : - บริษัทและบรีเก็จท มีกรรมการรวมกัน (กรรมการตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ) 

 - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในบรีเก็จท รอยละ 100.0 

 

ลักษณะรายการ : คาจางบริหารควบคุมการกอสรางโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 2 อัตราคาจางเทากับรอยละ 

 6.0 ของมูลคาการกอสรางบาน 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : การโอนธุรกรรมทั้งหมดมาดําเนินการที่บริษัทเพ่ือขจัดโครงสรางที่มีขัดแยงโดยอัตราดังกลาวเปน

อัตราเดียวกับที่กลุมเจริญกฤษเคยเรียกเก็บในโครงการที่ผานมา เปรียบเทียบกับอัตราคาบริหารโครงการของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

และควบคุมงานที่รอยละ 2 ประกอบกับ ไดมีการเปรียบเทียบกับคาบริหารกอสรางที่เสนอราคาโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รอยละ 

2.6 รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและและสมเหตุสมผล 

 

8. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เบ็ล  

ลักษณะความสัมพันธ : - เบ็ล เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.58 

 - บริษัทและเบ็ล มีตัวแทนของกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน   

 

ลักษณะรายการ : คาธรรมเนียมในการบริหารจัดการโครงการเบ็ล อเวนิว ท้ังหมด ในอัตราคาจางเดือนละ 980,000 บาท  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เบ็ลวาจางเจริญกฤษเพื่อบริหารจัดการโครงการในอัตราคาจางเดือนละ 980,000 บาท ซึ่งเปนอัตรา

อางอิงตามแผนธุรกิจภายใตแผนฟนฟูกิจการของเบ็ล ภายหลังการทํารายการฯ บุคลากรของเจริญกฤษจะถูกโอนยายเขามาอยูในบริษัท 

และจะรับผิดชอบงานบริหารโครงการ เบ็ล อเวนิวตอไป ดังน้ันในอนาคตจะเปนการทํารายการระหวางบริษัท กับบริษัทยอย (เบ็ล) ภายใต

เง่ือนไขการคาปกติ  

 

9. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เบ็ล  

ลักษณะความสัมพันธ : - เบ็ล เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.58 

 - บริษัทและเบ็ล มีตัวแทนของกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน   

 

ลักษณะรายการ : เปนคาเชาพ้ืนที่อาคารเดอะไนนเพ่ือเปนพ้ืนที่สํานักงานขาย และ Show room สําหรับโครงการ เบ็ล อเวนิว 

อัตราคาเชาพ้ืนที่ 220 บาทตอตร.ม.ตอเดือน อัตราคาบริการ 150 บาทตอตร.ม.ตอเดือน อน่ึง ภายหลังการเขา

ทํารายการฯ โดยบริษัทซื้อและรับโอนอาคารเดอะไนน และหุนสามัญของเบ็ล  จํานวนรอยละ 78.58 การเชา

พ้ืนที่อาคารเดอะไนน จึงเปนรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอย (เบ็ล)   
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนพ้ืนที่ท่ีใกลโครงการและจําเปนตองใชเปนสํานักงานขายโครงการ อัตราคาเชาและบริการเปน

อัตราเดียวกันกับที่เจริญกฤษเรียกเก็บจากผูเชารายอื่นในอาคาร รายการดังกลาวจึงเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล 

 

10. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

 - บริษัท และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : ภาระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ท่ีบริษัทรับโอนมาจากแกรนด คาแนล โดยมีเงินกู

คงคาง ณ วันรับโอน (18 ธันวาคม 2552) เทากับ 340.09 ลานบาท ประกอบดวยเงินตน 337 ลานบาท และ

ดอกเบี้ยคงคาง 3.09 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR ตอป 

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่แกรนด คาแนล ออกใหแกเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เพ่ือซื้อท่ีดินโครงการ

เบ็ลสกาย ดวยอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกับอัตราเงินกูปกติท่ีบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน ภายหลังเขาทํารายการฯ บริษัทรับโอนภาระหนี้

ตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมาจากแกรนด คาแนล รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

11. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

 - บริษัท และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : ภาระหนี้ตามตั๋วเงินจาย ณ วันรับโอน (18 ธันวาคม 2552) จํานวน 12 ลานบาท ท่ีบริษัทรับโอนมาจากแกรนด 

คาแนล โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR+0.25% ตอป 

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนตั๋วเงินจายที่แกรนด คาแนล ออกใหแกเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท ดวยอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกับอัตราเงินกูปกติท่ีบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน ภายหลังเขาทํารายการฯ บริษัทรับโอนภาระ

หน้ีตั๋วเงินจายดังกลาวมาจากแกรนด คาแนล รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

12. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

 - บริษัท และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : เงินคางจาย ณ วันรับโอน (18 ธันวาคม 2552) จํานวน 0.92 ลานบาท ท่ีบริษัทรับโอนมาจากแกรนด คาแนล  

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนเจาหน้ีเงินประกันการเชาและบริการอาคารเดอะไนน ภายหลังเขาทํารายการฯ บริษัทรับโอน

ภาระเงินคางจายดังกลาวมาจากแกรนด คาแนล รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

13. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส และนายโยธิน บุญดีเจริญ 

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

 - บริษัท และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส และนายโยธิน บุญดีเจริญ ตกลงรับผิดชอบชดใชคืนเงินภาษีท่ีเกียวกับการโอน

ทรัพยสินในการเขาทํารายการฯ จํานวน 22.61 ลานบาท ใหแกบริษัท หากบริษัทไมสามารถขอคืนเงินภาษี

ดังกลาวได 

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีทองถิ่นที่เกิดการเขาทํารายการฯ โอนทรัพยสินของ

แกรนด คาแนล อันไดแก ท่ีดินและอาคารเดอะไนน และท่ีดินเบ็ลสกาย มายังบริษัท ซึ่งบริษัทเปนผูชําระคาภาษีดังกลาวใหกอนและคาด

วาบริษัทสามารถเรียกคืนภาษีดังกลาวจากหนวยงานราชการไดในอนาคต ท้ังน้ี หากบริษัทไมสามารถขอคืนเงินภาษีดังกลาวที่ไดชําระไป

แลวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรสจะเปนผูรับผิดชอบชดใชคืนเงินภาษีดังกลาวใหแกบริษัท แตหากเจริญกฤษ

เอ็นเตอรไพรสไมสามารถดําเนินการชดใชเงินภาษีดังกลาวใหแกบริษัท นายโยธิน บุญดีเจริญจะเปนผูรับผิดชอบชดใชคืนเงินภาษี

ดังกลาวใหแกบริษัทแทนเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 



-21- 

14. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท สกายเวย เรียลตี้ จํากัด (“สกายเวย”)  

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในสกายเวย รอยละ 100.0  

 - บริษัท และสกายเวย มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : ภาระหนี้ตามตั๋วเงินจาย ณ วันรับโอน (18 ธันวาคม 2552) จํานวน 27 ลานบาท ท่ีบริษัทรับโอนมาจากแกรนด 

คาแนล มีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR+0.25% ตอป 

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนตั๋วเงินจายที่แกรนด คาแนลออกใหแก สกายเวย เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดวย

อัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกับอัตราเงินกูปกติท่ีบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน ภายหลังเขาทํารายการฯ บริษัทรับโอนภาระหนี้ตามตั๋วเงินจาย

ดังกลาวมาจากแกรนด คาแนล รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

15. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: สกายเวย 

ลักษณะความสัมพันธ : - กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในสกายเวย รอยละ 100.0  

 - บริษัท และสกายเวย มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษ เปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : เงินคางจาย ณ วันรับโอน (18 ธันวาคม 2552) จํานวน 17.38 ลานบาท ท่ีบริษัทรับโอนมาจากแกรนด คาแนล 

 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนเจาหน้ีเงินคางจายคาเชาที่ดินของการรถไฟและคาธรรมเนียมใบอนุญาตสรางสะพานกับสกาย

เวย ภายหลังเขาทํารายการฯ บริษัทรับโอนภาระเงินคางจายดังกลาวมาจากแกรนด คาแนล รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความ

สมเหตุสมผล 

 

(ข) รายการระหวางเบ็ล กับบุคคลที่เก่ียวของ 

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: นายโยธิน และ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 

ลักษณะความสัมพันธ : นายโยธิน และนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 

 

ลักษณะรายการ : นายโยธิน และ นายเจตรศิริ เปนผูค้ําประกันการชําระหนี้เต็มวงเงินกู 3,819.20 ลานบาทของเบ็ล   

  

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เพ่ือประโยชนในการจัดหาเงินกูโครงการ โดยนายโยธิน และนายเจตรศิริ มิไดรับคาตอบแทนในการ

ค้ําประกันดังกลาว รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

2. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บรีเก็จท 

ลักษณะความสัมพันธ :  - เบ็ล เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.58  

- กลุมเจริญกฤษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัท รอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในบรีเก็จท รอยละ 100.0  

- บริษัท และ บรีเก็จท มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษเปนกรรมการรวมกัน   

 

ลักษณะรายการ : สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดฉบับใหมในราคาใหมกับโครงการเบ็ล อเวนิว จํานวน 4 หอง ซึ่งต่ํากวาราคาตาม 

Price List เน่ืองจากเปนราคาตามที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการซึ่งใหสวนลดคาหองชุดเปนจํานวน 1 เทาของ

เงินตนที่บรีเก็จทในฐานะเจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือของศาลอัน

เปนที่สุด 

  

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนไปตามขอตกลงในแผนฟนฟูกิจการ 

 

3. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - เบ็ล เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.58  

- กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

- บริษัท เบ็ล และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษเปนกรรมการรวมกัน  

 

ลักษณะรายการ : สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดฉบับใหมในราคาใหมกับโครงการเบ็ล อเวนิวจํานวน 2 หอง ซึ่งต่ํากวาราคาตาม 

Price List เน่ืองจากเปนราคาตามที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการซึ่งใหสวนลดคาหองชุดเปนจํานวน 1 เทาของ
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เงินตนเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรสในฐานะเจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือ

ของศาลอันเปนที่สุด 

  

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนไปตามขอตกลงในแผนฟนฟูกิจการ 

 

(ค) รายการระหวาง พระราม 9 กับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด   

ลักษณะความสัมพันธ : - พระราม 9 เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.12  

- กลุมรัตนรักษ ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัท รอยละ 39.28 เปนผูถือหุนในทุนมหาลาภ รอยละ 100.0  

- บริษัท พระราม 9 และทุนมหาลาภ มีตัวแทนจากกลุมรัตนรักษเปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : พระราม 9 กูยืมเงินจากทุนมหาลาภ จํานวน 100.00 ลานบาท เพ่ือชําระคาสิทธิการเชาบางสวนใหแก ซีเคเอส 

และซุปเปอรแอสเซ็ทส อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.0 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : พระราม 9 สแควรจําเปนตองมีแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาโครงการ และอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตรา

เงินกูปกติท่ีบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

2. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - พระราม 9 เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.12  

- กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

- บริษัท พระราม 9 และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษเปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : เงินกูยืมเพ่ือใชในการดําเนินงาน จํานวน 51.90 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR + 0.25% ตอป 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : พระราม 9 จําเปนตองมีแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาโครงการ และอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกับอัตรา

เงินกูปกติท่ีบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน รายการดังกลาวจึงจําเปนและมีความสมเหตุสมผล 

 

3. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - พระราม 9 เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.12  

- กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

- บริษัท พระราม 9 และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษเปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : เงินมัดจําตามสัญญาจะซื้อหรือจะเชาที่ดินโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 จํานวน 113.98 ลานบาท  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : พระราม 9 มีแผนที่จะพัฒนาโครงการตอเน่ืองในสวนโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 ซึ่งจะทําให

โครงการพระราม 9 สแควรมีความสมบูรณ จึงจําเปนตองวางเงินมัดจําดังกลาวเปนหลักประกันในการซื้อหรือเชาที่ดินในอนาคต โดยท่ี

สัญญาจะซื้อหรือจะเชา ระบุวาหากพระราม 9 ไมประสงคจะซื้อหรือเชาที่ดินระยะยาว เจริญกฤษจะตองคืนเงินดังกลาวทั้งจํานวนใหกับ

พระราม 9 โดยเงินมัดจําดังกลาวคิดเปนรอยละ 5 ของมูลคาที่ดินพระราม 9 รายการดังกลาวจึงจําเปนและสมเหตุสมผล 

 

4. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: ซีเคเอส และซุปเปอรแอสเซ็ทส  

ลักษณะความสัมพันธ : - พระราม 9 เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.12  

- กลุมรัตนรักษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 39.28 เปนผูถือหุนในซีเคเอส และซุปเปอรแอสเซ็ทส รอยละ 

100.00 

- บริษัท พระราม 9  ซีเคเอส และซุปเปอรแอสเซ็ทส มีตัวแทนของกลุมรัตนรักษเปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : สัญญาเชาที่ดินโครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.2 เพ่ือพัฒนา 3 ป และระยะยาว 30 ป ซึ่งมีสิทธิท่ีจะตอ

สัญญาไปอีก 10 ป จํานวน 205.58 ลานบาท   
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนพ้ืนที่ท่ีจะใชในการพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 1.2 โดยพระราม 9 ไดพิจารณา

เทียบเคียงคาเชาจายดังกลาวแลววาสมเหตุสมผล ทําใหพระราม 9 สามารถพัฒนาโครงการโดยมีผลตอบแทน IRR มากกวารอยละ 14 

ซึ่งสูงกวาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของพระราม 9 ท่ีรอยละ 11 อัตราคาเชาดังกลาวจึงเปนอัตราที่ยอมรับได 

 

5. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน: เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  

ลักษณะความสัมพันธ : - พระราม 9 เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 78.12  

- กลุมเจริญกฤษซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทรอยละ 52.33 เปนผูถือหุนในเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส รอยละ 100.0  

- บริษัท พระราม 9 และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  มีตัวแทนจากกลุมเจริญกฤษเปนกรรมการรวมกัน 

 

ลักษณะรายการ : พระราม 9 เขาลงทุนพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 บนที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของเจริญกฤษเอ็นเตอร

ไพรส ซึ่งพระราม 9 มีแผนจะเขาซื้อหรือเชาระยะยาวบนที่ดินดังกลาว (ตามสัญญาจะซื้อหรือจะเชาที่ดิน) และ

หากพระราม 9 ไมสามารถเชาซื้อท่ีดินดังกลาวได พระราม 9 ไดรับสิทธิในการเรียกคืนคาพัฒนาโครงการ 

จํานวน 98.59 ลานบาท และเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส ตกลงจะคืนเงินคืนคาพัฒนาโครงการทั้งจํานวน 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล : เปนเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร สวน 2 ท่ีหยุดดําเนินการชั่วคราว และ

พระราม 9 มีแผนที่จะพัฒนาโครงการดังกลาวตอเน่ือง ซึ่งพระราม 9 มีสิทธิเรียกรองเงินลงทุนดังกลาวคืนจากเจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส 

หากพระราม 9 ไมสามารถตกลงเชาหรือซื้อท่ีดินได รายการดังกลาวจึงมีเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

สําหรับนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต จะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการทางการคาปกติและเปน

ราคาตลาดซึ่งสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม

เพ่ือพิจารณา รวมท้ังใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของการทํารายการระหวางกันดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของบริษัท และผูถือหุนเสมือนเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขทางการคาทั่วไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขาด

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากการพิจารณารายการดังกลาวจําตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญ

พิเศษ จะจัดใหมีบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญซึ่งเปนบุคคลที่สาม เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหวางกันน้ันๆ 

เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนตามแตกรณี โดย

รายการระหวางกันดังกลาวจะมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่

เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งผูท่ีอาจมีสวนไดสวนเสียจากการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิในการออก

เสียงลงมติในการพิจารณารายการระหวางกันน้ันๆ 

 

ภาระผูกพัน  - ไมมี -  

 

ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ  

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

1.1 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของแหลงเงินลงทุนเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองใชเงินลงทุนสูงเพ่ือซื้อท่ีดิน พัฒนาและกอสราง โดยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนแหลงเงินทุน

หลักหากบริษัทไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่เพียงพอก็อาจสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและผลประกอบการได  

อยางไรก็ดี ท่ีผานมา บริษัทจะดําเนินการจัดหาสินเช่ือสถาบันการเงินกอนเริ่มขึ้นโครงการ เชน โครงการที่บริษัทมีแผนพัฒนา

ในชวงป 2552 ไดแก โครงการอาคารชุดพักอาศัย เบ็ล อเวนิว ไดรับอนุมัติวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินประมาณ 3,820 ลาน

บาท และโครงการอาคารสํานักงานพระราม 9 สแควร ไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินจํานวน 2,350 ลานบาท โดยอยูใน

ขั้นตอนการลงนามในสัญญา สําหรับโครงการเบ็ล สกาย และโครงการเดอะไนน ท่ีผานมาก็ไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจาก

สถาบันการเงิน และปจจุบัน โครงการเดอะไนน อยูในขั้นตอนการเจรจาเพิ่มวงเงินสําหรับสวนกอสรางเพ่ิมเติม ประกอบกับ

ภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทจะมีเงินสดจํานวนกวา 500 ลานบาท บริษัทจึงเช่ือมั่นวาจะสามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือ

นํามาพัฒนาโครงการตางๆ ไดอยางเพียงพอ 
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1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และนโยบายในการใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย 

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกในชวงป   2551  สงผลใหกําลังซื้อบานและอสังหาริมทรัพยตกต่ําลงอยางมาก 

แมวาภาครัฐไดมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจดวยนโยบายการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ย  ทําใหตนทุนของผูบริโภคต่ําลง แตก็ไม

สามารถชวยใหกําลังซื้อและความตองการอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นในระดับที่นาพอใจ  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่ม

งบประมาณภาครัฐท่ีสูงมาก อาจสงผลกระทบตอภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งก็จะสงผลกระทบตอกําลัง

ซื้อของผูบริโภคและธุรกิจอสังหาริมทรัพยในที่สุด อีกท้ังนโยบายการใหสินเช่ือของธนาคารที่เครงครัดมากขึ้นในชวงเศรษฐกิจ

ถดถอยก็สงผลกระทบในดานลบตอผลประกอบการของผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

อน่ึง ผูบริหารของบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เน่ืองจากมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและที่ตั้ง

โครงการอยูในทําเลที่มีศักยภาพสูง จึงเช่ือวาโครงการของบริษัทจะเปนที่ตองการและไดรับการตอบรับอยางดี แมในภาวะ

เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา 

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผูรับเหมาและแรงงานที่มีคุณภาพ  

บริษัทจําเปนตองสรรหาผูรับเหมาและแรงงานที่มีความรูความชํานาญที่จะสามารถกอสรางอาคารใหมีคุณภาพที่ดี เสร็จทันเวลา 

และในราคาที่แขงขันได   บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถจัดจางผูรับเหมาดังกลาวไดในบางชวงเวลาโดยเฉพาะในชวง

สภาวะเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเน่ือง  ซึ่งจะมีความตองการผูรับเหมาและแรงงานคุณภาพจํานวนมาก จึงอาจสงผลใหบริษัทไม

สามารถดําเนินโครงการไดตามคุณภาพ ระยะเวลา และตนทุนที่กําหนดไว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท 

อยางไรก็ดี  จากการท่ีบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรับเหมาของบริษัทมาอยางตอเน่ือง 

โดยคัดเลือกผูรับเหมาที่ดีมีคุณภาพจากประสบการณการทํางานที่เคยทํางานรวมกันมาอยางยาวนาน  ทําใหมีความมั่นใจไดใน

ระดับหน่ึงวางานที่ไดจะมีคุณภาพที่เปนไปตามมาตรฐาน  และสามารถสงมอบงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว  นอกจากนี้  บริษัทยัง

มีนโยบายใหผูรับเหมาเบิกจายตามงวดงานที่แลวเสร็จจริง โดยท่ีควบคุมใหไมมีการเบิกงวดงานเกินกวาปริมาณงานที่แลวเสร็จ 

ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการทิ้งงานของผูรับเหมาได  ในขณะที่บริษัทสามารถพิจารณาคุณภาพงานไดวาผูรับเหมา

ดังกลาวมีความสามารถที่จะสงมอบงานตามกําหนดการหรือไม  หากบริษัทเห็นวาผูรับเหมาไมสามารถสงมอบงานไดทันตาม

กําหนด  บริษัทจะสงบุคลากรเขาไปชวยเพ่ือสนับสนุนใหงานเสร็จทันตามกําหนดโดยวิธีการจางเหมาแรงงานพิเศษเขาไปชวยใน

การทํางานใหเสร็จทันแผนงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีผูจัดการโครงการ  วิศวกรโครงการ  และหัวหนาผูควบคุมงานกอสราง  เขาไป

ตรวจและควบคุมดูแลงานกอสรางเพ่ือใหแนใจถึงคุณภาพงานของผูรับเหมาแตละรายอยางตอเน่ือง  และลดผลกระทบจากความ

เสี่ยงดังกลาว 

1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย วัสดุกอสรางเปนตนทุนหลักท่ีสําคัญของโครงการ ซึ่งราคาวัสดุมีความผันผวนอยางมากเชนในชวงคร่ึงป

แรกของป 2551 ท่ีราคาวัสดุมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูง และไดปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปหลังจนถึงคร่ึงปแรกของป 

2552 ดังน้ันจึงอาจสงผลกระทบตอการประมาณการตนทุนและการกําหนดราคาของผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย อันจะสงผลกระทบ

ตอผลประกอบการในอนาคตได อยางไรก็ดี บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงดวยการกระจายความเสี่ยงบางสวนไปยังผูรับเหมา 

โดยการกําหนดราคาวัสดุกอสรางรวมไวในสัญญาวาจางรับเหมากอสราง สําหรับวัสดุกอสรางที่บริษัทเปนผูจัดหาเอง เชน 

เหล็กเสน คอนกรีต บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อเปนจํานวนมากเพื่อนํามาใชในโครงการ  ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดของตนทุน

วัสดุกอสราง  และมีอํานาจตอรองกับผูคาวัสดุกอสรางคอนขางสูง  ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถคาดการณตนทุนและอัตรากําไร

ขั้นตนไดในระดับหน่ึง อีกท้ังบริษัทยังสามารถกําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนของบริษัท 

1.5 ความเสี่ยงจากการรับรูรายไดและผลประกอบการที่ต่ําในชวงเริ่มโครงการ 

เน่ืองจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญของบริษัทอยูในระยะเริ่มตนพัฒนาโครงการ  เชน  โครงการเบ็ล  อเวนิว 

โครงการอาคารสํานักงานพระราม 9  สแควร และโครงการเดอะไนน บริษัทจึงจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมากประกอบกับเปน

โครงการขนาดใหญ ใชเวลาในการกอสรางคอนขางนาน บริษัทจึงอาจรับรูรายไดเพียงเล็กนอยในชวงเวลาที่พัฒนาโครงการ 

สงผลใหผลประกอบการทั้งในดานรายไดและผลกําไรคอนขางต่ําในชวงการพัฒนาโครงการในระยะ 1-3 ปขางหนา 

อยางไรก็ดี  เพ่ือใหมีรายไดอยางสม่ําเสมอและไมใหกระทบตอผลประกอบการของบริษัท บริษัทจึงมีแผนในการพัฒนาโครงการ

หลากหลายประเภท เชน โครงการอาคารชุดพักอาศัย เบ็ล  สกาย ซึ่งเปนอาคารคอนโดมิเนียมแนวราบ  (Low rise) สูง 8 ช้ัน  การ

กอสรางแบงออกเปน   3  ระยะ  จํานวนรวม   17  อาคาร  ซึ่งแมวาจะเปนโครงการขนาดใหญแตดวยความสูงเพียง 8 ช้ัน จึงใช

ระยะเวลาในการกอสรางนอยกวาอาคารที่มีความสูงมาก  จึงคาดวาบริษัทจะสามารถรับรูรายไดไดเร็วกวา  โดยคาดวาจะสามารถ

เร่ิมโครงการไดราวไตรมาสที่ 2 ของป 2553 และจะเริ่มรับรูรายไดในชวงไตรมาสที่ 3-4 ป 2553  ซึ่งจะทําใหผลประกอบการมี

ความสม่ําเสมอมากขึ้น ประกอบกับบริษัทไดเร่ิมการขายโครงการเบ็ล อเวนิว ในสวนอาคารที่ 1 และ 2 แลวประมาณรอยละ 60 
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2552 ซึ่งบริษัทอาจรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวไดหากสามารถดําเนินการกอสรางไดคืบหนาตาม

เกณฑในการรับรูรายได นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูบริหารโครงการและบริหารการขายโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง 

โครงการ 1 และ 2 จึงมีการรับรูรายไดจากการบริหารโครงการดังกลาวในชวงป 2552-2554 

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและกฎกระทรวงที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะสงผลตอตนทุน  และคาใชจาย

ในการดําเนินโครงการของบริษัทโดยตรง  เชน ขอบังคับของผังเมืองเร่ืองอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ท่ีดิน  (FAR)  นโยบาย

การกําหนดพื้นที่สวนกลาง  ขอบเขตการประเมินและการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เขมงวดขึ้นก็อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท 

อยางไรก็ดี บริษัทไดทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ  อยางตอเน่ือง  เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ

ตอนโยบายของภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยไดดําเนินการพัฒนาโครงการตางๆ ท่ีมีอยูใหสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

มาโดยตลอด ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

 

2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน  

2.1 ความเสี่ยงเน่ืองจากสัญญาเชาเวลาออกอากาศระยะสั้นและอาจจะไมไดตอสัญญา  

โอกาสในการไดรับตอสัญญาเชาเวลากับทางสถานีโทรทัศนถือเปนความเสี่ยงสําคัญของบริษัท   อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนัก

ถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดมีการปรับตัวเตรียมรับกับเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น โดยพยายามยกเลิกหรือปรับปรุงรายการที่ไมไดรับ

ความนิยม และไมกอใหเกิดรายได และพัฒนารายการใหมๆ โดยคํานึงถึงความนิยมของผูบริโภค  เพ่ือกอใหเกิดรายไดมาทดแทน

อยางสม่ําเสมอ ซึ่งท่ีผานมา บริษัทมุงเนนผลิตและขายโฆษณาในรายการขาวใหมากขึ้น ซึ่งเปนรายการที่บริษัทมีความ

เช่ียวชาญและไดรับการตอบรับอยางดีจากผูชม และจากการที่บริษัทจะมุงเติบโตในการทํารายการขาวทําใหบริษัทมีรายได

เพ่ิมขึ้นชดเชยกับรายไดท่ีสูญเสียไปกับรายการที่ไมกอใหเกิดรายได ทําใหผูบริหารบริษัทมีความมั่นใจวาผลประกอบการที่

ถดถอยลงในชวงป 2553 จะปรับตัวดีขึ้นในปตอๆ ไป 

 

3. ความเสี่ยงของผูลงทุน 

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังจากการควบรวมกิจการโดยการแลกหุน  จะทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมเจริญกฤษเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวน 

รอยละ  52.33 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ท้ังน้ี  ตามเกณฑการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  กลุมเจริญ

กฤษมีหนาที่ท่ีจะตองทําคําเสนอซื้อหุนจากผูถือหุนของบริษัททั้งหมด  ซึ่งอาจจะทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมเจริญกฤษ

ภายหลังการทําคําเสนอซื้อเพ่ิมมากกวารอยละ  75 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว  ดังน้ัน ผูถือหุนรายยอยจึงอาจมี

ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและมีความเสี่ยง

จากการไมสามารถในการรวบรวมเสียงเพ่ือคัดคานหรือตรวจสอบถวงดุลในวาระสําคัญท่ีตองอาศัยเสียงจํานวนรอยละ 75 ได เชน 

การเพิ่มทุน การลดทุนและการออกหุนกู เปนตน เน่ืองจากกลุมผูถือหุนใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 

อยางไรก็ดี  จากการที่ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน  3 ทาน  จากกรรมการบริษัททั้งหมด

จํานวน 9 ทาน จึงเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีการถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ และ

เปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอยในการตรวจสอบการบริการจัดการของคณะผูบริหาร อยางไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึง

ความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Principles of Good Corporate Governance) โดยจะปฏิบัติตาม

แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด ดังน้ัน จึงมั่นใจไดวาผูถือหุนทั้งหมด  รวมท้ังผูมีสวนไดเสียกับบริษัท  จะไดรับการ

ปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

3.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองการซื้อขายหุนและมีสัดสวนการถือหุนรายยอยต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 

ท่ีผานมา หุนของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอยและสภาพคลองการซื้อขายที่คอนขางต่ํา โดยภายหลังการเขาทํา

รายการฯ สัดสวนหุนของผูถือหุนรายยอยคิดเปนรอยละ 8.39 และคาดวาหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย สัดสวนการถือหุน

ของผูถือหุนรายยอยจะลดนอยลงอีก  ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่หุนมีสภาพคลองนอย ทําใหซื้อขายหุนไมไดในราคา

ยุติธรรม หรือไมสามารถซื้อขายหุนไดในเวลาและปริมาณที่ตองการ  นอกจากนี้ ตามเกณฑการดํารงสถานะของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดระบุวา บริษัทจดทะเบียนตองดํารงคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุน  โดยตอง

มีจํานวนผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา   150   รายและผูถือหุนดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ   15  ของทุนชําระ

แลวของบริษัทจดทะเบียน   บริษัทจึงไดขอผอนผันคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยตอตลาดหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพยไดกําหนดใหบริษัทดําเนินการแกไขการกระจายการถือหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่ท่ีประชุมผูถือ

หุนมีมติอนุมัติการเขาทํารายการฯ (17 ธันวาคม 2552) ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขดงักลาวได 

ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงปญหาดังกลาว และไดวางแนวทางในการแกไขปญหาการกระจายหุนของผูถือหุนรายยอย โดยจะลดสัดสวน

การถือหุนของผูถือหุนที่มีสวนรวมในการบริหารลงในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยการจําหนายหุนในตลาดหลักทรัพย หรือโดย

การขายหุนใหกับประชาชนและ/หรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะเอื้ออํานวยของตลาด

หลักทรัพย และการตอบรับของนักลงทุน ท้ังน้ี ในระยะเวลาที่ไดรับการผอนผัน บริษัทจะรายงานตอตลาดหลักทรัพยถึงความ

คืบหนาของการดําเนินการตามแผนเปนประจําทุก 6 เดือน   เพ่ือใหบริษัทมีการกระจายการถือหุนเปนไปตามเกณฑของตลาด

หลักทรัพยในอนาคต ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว นาจะสงผลใหหุนของบริษัทมีสภาพคลองเพ่ิมสูงขึ้นดวย 

 

กรณีพิพาท - ไมมี - 

 

จํานวนพนักงาน         ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานจํานวน 655 คน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 

บริษัทรวม/บริษัทที่เก่ียวของ                   

 หนวย: ลานบาท  

  ประเภทกิจการ   มูลคาเงินลงทุน 

 ช่ือบริษัท และลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว รอยละของหุนที่ถือ (ตามราคาทุน) 

1. บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท อสังหาริมทรัพย 2,064.26 78.57 1,896.24 

2. บจก. พระราม 9 สแควร อสังหาริมทรัพย 1,000.00 78.12 471.02 

3. บจก. พระราม 9 สแควร โฮเต็ล อสังหาริมทรัพย 104.52 78.12  81.65 

4. บจก. มีเดีย สตูดิโอ  โทรทัศน 0.00 100.00  50.00 

5. บจก. เขาเขียวคันทรี่คลับ สนามกอลฟ 426.86 70.28 480.00 

การเพ่ิม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

 หนวย: ลานบาท  

   วัน/เดือน/ป      ทุนที่ (ลด) เพ่ิม หลังเพ่ิม (ลด) ทุน  หมายเหตุ/วัตถุประสงคการใชเงิน 

ธันวาคม 2552   2,797.15 4,109.45 เพ่ือชําระการรับโอนกิจการของแกรนด คาแนล

    และคาซื้อสินทรัพยจากกลุมรัตนรักษ 

รอบระยะเวลาบัญชี            1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

 

ผูสอบบัญชี         ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง 

     สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส 

 

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด  

 

นโยบายการจายเงินปนผล  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอยในอัตราไมนอยกวาประมาณ

รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจาก

งบการเงินรวมเปนสําคัญ ท้ังน้ีคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวน

ไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว 

โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู

ถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใช
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เปนเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต  

บัตรสงเสริมการลงทุน           - ไมมี -  

 

จํานวนผูถือหุน  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ปรากฏดังน้ี  

 จํานวนราย จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว  

1. ผูถือหุนสามัญท่ีเปน Strategic Shareholders 

 1.1 กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ 

   และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ 4 537,623,365 52.33 

 1.2 ผูถือหุนที่ถือหุน > 5% โดยนับรวมผูท่ีเก่ียวของดวย  7 403,561,591 39.28 

 1.3 ผูมีอํานาจควบคุม - - - 

2. ผูถือหุนสามัญรายยอยท่ีถือไมต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย 1,022  86,176,396  8.39 

3. ผูถือหุนสามัญท่ีถือต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย       77                 918         - 

 รวมผูถือหุนสามัญท้ังสิ้น 1,110  1,027,362,270  100.00 

 

ผูถือหุนของบริษัท  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552   

 หลังการกระจายหุน      กอนการกระจายหุน 
 ช่ือ จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว   จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว 

1. กลุมบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 403,561,591 39.28 241,896,582 73.73 
 - บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 190,685,482 18.56 190,685,482 58.12 
 - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด 29,526,600 2.87 29,526,600 9.00 
 - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิช่ัน จํากัด 19,684,500 1.92 19,684,500 6.00 
 - บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จํากัด 2,000,000 0.19 2,000,000 0.61 
 - บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิเอทส จํากัด 78,759,811 7.67 - - 
 - บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด 58,789,198 5.72 - - 
 - บริษัท จีแอล แอสเซทส จํากัด 24,116,000 2.35 - - 

2. กลุมเจริญกฤษ  537,623,365 52.33 - - 
 - บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 412,679,695 40.17 - - 
 - บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 75,052,222 7.31 - - 
 - นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 24,945,724 2.43 - - 
 - นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 24,945,724 2.43 - - 

3. กลุมนางยุวดี บุญครอง 18,706,803 1.82 18,706,803 5.70  
 - นางยุวดี บุญครอง 18,631,803 1.81 18,631,803 5.68 
 - นายธนัฐ บุญครอง 30,000 0.00 30,000 0.01 
 - นางอําพัน บุญครอง 30,000 0.00 30,000 0.01 
 - นายนัฎฐ บุญครอง 15,000 0.00 15,000 0.00 

4. กลุมนายโฆสิต สุวินิจจิต 13,404,728 1.30 13,404,728 4.09 
 - นายโฆสิต สุวินิจจิต  12,842,598 1.25 12,842,598 3.91 
 - นางสาวลินจง สุวินิจจิต  562,100 0.05 562,100 0.17 
 - นายเดชา สุวินิจจิต 30 0.00 30 0.00 

5. กลุมนายทศพล แววมณีวรรณ 7,572,000   0.74 7,572,000 2.31 
 - นายทศพล แววมณีวรรณ  3,942,000 0.38 3,942,000 1.20 
 - นายอรรถสินธุ แววมณีวรรณ  1,650,000 0.16 1,650,000 0.50 
 - นางสาวคุณีรัตน แววมณีวรรณ 1,200,000 0.12 1,200,000 0.37 
 -นางสาววรารัตน แววมณีวรรณ 780,000 0.08 780,000 0.34 

6. นางพรรทิภา สกุลชัย  5,194,378 0.51 5,194,378 1.58 

7. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด 4,883,200 0.48 4,753,200 1.45 

8. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 1) 4,115,973 0.40 4,115,973 1.25 

9. บริษัท กสม จํากัด 3,280,000 0.32 3,280,000 1.00 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1,659,200 0.16 1,689,600 0.52 

11. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา       1,656,000   0.16     1,641,000    0.50 

12. อ่ืนๆ       25,705,032   2.50     25,819,632    7.87 
 รวม 1,027,362,270 100.00 328,073,896 100.00 
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หมายเหต ุ  
1) เพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขวของบริษัท ใหบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด และบริษัท เอ็มแอนดดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทยอยของบริษัทจะดําเนินการจําหนายหุนบริษัทที่ถือรวมกันทั้งหมดรอยละ 0.44 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ใหกับกลุมเจริญ

กฤษในชวงการทําคําเสนอซื้อ  

  

ผูถือหุนตางดาว ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 บริษัทมีผูถือหุนตางดาว 14 ราย ถือหุนรวมกัน 296,300 

หุนคิดเปนรอยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

 หมายเหตุ  บริษัทมีขอจํากัดเก่ียวกับการถือหุนของผูถือหุนตางดาวตามขอบังคับของ

บริษัทขอ 10 วา "หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุน

น้ันเปนเหตุใหบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย ถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 30 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด"   

 
คณะกรรมการ   ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 ประกอบดวย  

 ช่ือ   ตําแหนง    วันที่ดํารงตําแหนง 
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ 23 ธันวาคม 2552 
2. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ 23 ธันวาคม 2552 
3. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 23 ธันวาคม 2552 
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ 23 ธันวาคม 2552 
5. นายมงคล เปาอินทร กรรมการ  14 มกราคม 2553 
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ  14 มกราคม 2553 
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 29 พฤษภาคม 2546 
8. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  14 มกราคม 2553 
9. นายบรรพต หงษทอง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   14 มกราคม 2553 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 ประกอบดวย 
 

1. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ        ประธานกรรมการตรวจสอบ             
2. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบรรพต หงษทอง กรรมการตรวจสอบ 

 

- ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ 

1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและ

ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ

กับบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  การดํารงอยูของกิจการ  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 

รวมถึงเหตุผลของฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุน

ท่ัวไป 

2 วางแนวทางและสอบทานใหบริษัท  มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ท่ีมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก  และผูตรวจสอบภายใน  พิจารณาวางแผน  รวมท้ังทบทวน

แผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

ถึงปญหาหรือขอจํากัดท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน  วางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอีเล็คโทรนิกส  และการรักษา

ความปลอดภัยของขอมูลเพ่ือปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท  หรือบุคคลภายนอก และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

3 สอบทานการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร  และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน 

รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี

ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5 พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เก่ียวโยงกัน  และ /หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย  รวมทั้ง

พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง
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และครบถวน รวมท้ังพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป 

ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ 

6 ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายใน  

8 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาวจะตองมีขอมูล

ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ท้ังน้ี รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เช่ือถือ

ได 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายที่

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

- รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุ นและผู ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 

- วาระการดํารงตําแหนง 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ป 

2. กรรมการตรวจสอบ 3  ป 

 

ระยะเวลาหามจําหนายหุน  เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส  ถือหุนจํานวน 384,608,606 หุน คิดเปนรอยละ 55 ของทุน

ชําระแลวหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ไดใหคํารับรองตอ

ตลาดหลักทรัพยวาจะไมนําหุนจํานวนดังกลาวออกจําหนายเปนระยะเวลา 1 ป นับแต

วันที่หุนเพ่ิมทุนดังกลาวของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบ

กําหนด 6 เดือน ผูถือหุนดังกลาวไดรับการผอนผันใหทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยท่ี

ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยท้ังหมดที่ถูกสั่ง

หามขาย และเมื่อครบกําหนด 1 ป สามารถขายสวนที่เหลือไดท้ังหมด 

 

การผอนผันของตลาดหลักทรัพย กําหนดใหบริษัทดําเนินการแกไขปญหาการกระจายการถือหุนของผูถือหุนรายยอยให

เปนไปตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน 

กลาวคือ บริษัทตองมีจํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และผูถือหุน

ดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลวภายใน 2 ปตามที่

บริษัทขอมาโดยใหรายงานความคืบหนาเรื่องการแกไขการกระจายการถือหุนรายยอย

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และครั้งตอไปทุก 6 เดือนจนกวาจะครบ 2 ป

นับตั้งแตการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1 ป 2552 (เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552) 

 
อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

- การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ภายหลังการเขาทํารายการฯ กลุมรัตนรักษถือหุนในบริษัทรอยละ 39.28 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด และถือหุนในบริษัทจดทะเบียน

แหงหน่ึงท่ีดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีอาจพิจารณาไดวาเปนธุรกิจท่ีแขงขันกันกับธุรกิจของบริษัทและอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ดังน้ัน กลุมรัตนรักษตกลงจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการทยอยลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทลงใหเหลือไมเกินรอย

ละ 25 ภายในระยะเวลา 2 ป และกลุมรัตนรักษ (นายกฤตย รัตนรักษ บุคคลที่เก่ียวของ และบุคคลใดๆ ท่ีมีความสัมพันธในเชิงธุรกิจหรือ

การถือหุนกับกลุมรัตนรักษ) จะลาออกจากตําแหนงท่ีมีสวนรวมในการบริหารในบริษัท และใหสิทธิซื้อ (Call Option)ในชวง 3 ปแรก และ

ใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ภายหลัง 3 ปแกบริษัท ในการซื้อทรัพยสินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกลุม
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รัตนรักษ ท่ีมีความเกี่ยวของในเชิงทําเลที่ตั้ง หรือการบริหารจัดการ หรือการรวมทุน กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกลุมเจริญ

กฤษท้ังหมดเพ่ือดําเนินการพัฒนาเอง ในราคาไมเกินราคาตลาดยุติธรรมตามที่ผูประเมินราคาอิสระที่บริษัทและผูใหสิทธิ จะรวมกัน

แตงตั้งจากบัญชีรายช่ือของผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูประเมินคา

ทรัพยสินแหงประเทศไทย 

- การแกไขการถือหุนไขว 

เพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขวของบริษัทใหบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด และบริษัท เอ็มแอนดดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทยอยของบริษัท จะดําเนินการจําหนายหุนมีเดียสท่ีถือรวมกันทั้งหมดรอยละ 0.44 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท  

ใหกับกลุมเจริญกฤษในชวงการทําคําเสนอซื้อ 

 

สถิต ิ

- งบการเงินกอนการเขาทํารายการฯ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

                                     |--------------พันบาท ----------------|------------------------------- บาท/หุน ---------------------------------|  

ป รายได กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน) เงินปนผล มูลคาหุน เงินปนผล 

 จากการขาย สุทธิ  สุทธิ  ตามบัญชี ตอกําไร (%) 

 2549 722,059.69 116,035.11 0.37 0.00 4.68 0.00 

 2550 794,204.27 116,034.72 0.36 0.25 4.79 69.44 

 2551 821,169.13 126,632.88 0.39 0.25 4.93 64.10 

 9เดือน/52 535,704.00 35,771.52 0.11 0.30 4.74 272.72 

*มูลคาที่ตราไว 4 บาท ตอหุน 

 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

                                     |--------------พันบาท ----------------|------------------------------- บาท/หุน ---------------------------------|  

ป รายได กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน) เงินปนผล มูลคาหุน เงินปนผล 

 จากการขาย สุทธิ  สุทธิ  ตามบัญชี ตอกําไร (%) 

2549           826,353.20           122,395.89                    0.37             0.00            4.62             0.00 

2550           866,312.63           114,891.36                    0.36             0.25            4.84           71.39 

2551           900,678.28           104,707.01                    0.32             0.25            4.91           78.33 

9เดือน/52           651,399.00             28,449.00                    0.09             0.30            4.70         345.96 

*มูลคาที่ตราไว 4 บาทตอหุน 
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บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว             สอบทาน  

                                                          2549                       2550          2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สินทรัพย 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร               405,019.51                   226,761.65                 61,907.74              87,212.31  
  เงินลงทุนช่ัวคราว              500,000.00                   749,816.05               865,021.58  740,064.22  
  ลูกหน้ีการคา-สุทธิ                53,502.87                     81,914.34                 74,641.27    74,892.50  
  ลูกหน้ีเงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะสั้น         2,519.73                       1,969.73                 39,575.60             60,800.00 
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ                15,255.84                       8,772.13                31,423.49     41,617.20  
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                76,866.65                     43,041.40                 47,201.70     36,266.36  
สินทรัพยหมุนเวียน            1,053,164.61                1,112,275.30            1,119,771.38         1,040,852.59  
 
  เงินลงทุนระยะยาว                  1,055.00                       1,437.50                     990.00               1,130.00  
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ                85,594.12                     71,004.03               118,152.43   145,602.33  
  ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ               8,052.06                       3,969.62                15,912.38              14,905.16  
  สินทรัพยอ่ืน                31,048.85                       8,030.23                  8,908.23               9,348.29  
สินทรัพยไมหมุนเวียน              619,988.28                    578,679.62              623,963.04            650,985.79  
 
รวมสินทรัพย            1,673,152.89                 1,690,954.92            1,743,734.41         1,691,838.38  
 
หน้ีสิน 
หน้ีสินหมุนเวียน               134,445.29                   117,848.58               126,461.16            137,069.75  
หน้ีสินไมหมุนเวียน                              -                                 -                              -                          - 
รวมหน้ีสิน              134,445.29                   117,848.58               126,461.16            137,069.75 
 
สวนของผูถือหุน  
  ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว           1,312,295.58                 1,312,295.58            1,312,295.58         1,312,295.58  
  สวนต่ํากวามูลคาหุน            (119,700.00)                 (119,700.00)            (119,700.00)          (119,700.00) 
  สวนเกินจากการขายหุนที่ถือโดยบริษัทยอย                     -                                 -       -                - 
  กําไรท่ียังไมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
  มูลคาของเงินลงทุน                     345.00                         727.50                     280.00         420.00  
  กําไรสะสม(สํารองตามกฎหมาย)                 25,342.41                    31,300.00                 37,700.00     37,700.00  
  กําไรสะสม(ยังไมไดจัดสรร)               320,424.61                   348,483.26               386,697.67   324,053.05  
  หุนบริษัทใหญท่ีถือโดยบริษัทยอย                                 -      -        -                - 

  สวนของผูถือหุนสวนนอย                             -                                  -        -                - 
รวมสวนผูถือหุน            1,538,707.60                1,573,106.34             1,617,273.25         1,554,768.63  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

(หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว             สอบทาน         

                                                          2549                       2550             2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายไดจากธุรกิจโทรทัศน                                 722,059.69                  794,204.27                821,169.13          535,703.67 
รายไดจากสนามกอลฟ                                                  -                                 -                               -                        -  
รวมรายได                                                    722,059.69                  794,204.27                821,169.13          535,703.67 
ตนทุนธุรกิจโทรทัศน                                       428,379.93                  486,672.37                455,823.69          375,487.12 
ตนทุนสนามกอลฟ                              -                                 -                               -                        -  
คาใชจายในการขายและบริหาร               153,568.33                  161,778.65                 189,153.72          143,334.55 
กําไรจากการดําเนินงาน               140,111.43                  145,753.25                 176,191.72            16,882.00 
รายได (คาใชจาย) อ่ืน                 17,331.98                    25,019.96                    4,663.50            33,114.69 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี               157,443.42                   170,773.21                180,855.22            49,996.69 
ดอกเบี้ยจาย                       19.41                           93.43                               -                        - 
ภาษีเงินได                41,388.89                     54,645.07                  54,222.34            14,225.17 
กําไรสุทธิ               116,035.11                   116,034.72                126,632.88            35,771.52 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว             สอบทาน         

                                                          2549                       2550          2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน                  222,508.89               118,651.55        83,008.26     38,637.30 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                      (523,882.14)             (199,937.39)    (165,843.70)    85,083.41 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน            14,953.56                (96,972.03)     (82,018.47)  (98,416.14) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิลดลง         (286,419.70)             (178,257.87)   (164,853.91)    25,304.57  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบดุล 
            (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว            สอบทาน         

                                                          2549                       2550          2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สินทรัพย      
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร                            463,044.76     287,142.84         84,271.03        103,821.06  
  เงินลงทุนช่ัวคราว                                        500,000.00     749,816.05       900,012.78        768,048.12  
  ลูกหน้ีการคา-สุทธิ                                        52,163.80       81,032.80         72,259.57        102,241.40  
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ                                      16,115.68         9,644.65          32,892.74          43,738.80  
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                                    79,978.29        51,769.41          51,904.45          31,799.27  
สินทรัพยหมุนเวียน                                     1,111,622.26   1,179,725.48      1,141,437.82          1,049,648.65 
  
  เงินลงทุนระยะยาว                                          1,055.00         1,437.50               990.00            1,130.00  
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ                       760,679.78      740,190.16         796,397.30         818,323.69  
  ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ               8,052.06         4,404.58           16,302.34           15,261.47  
  สินทรัพยอ่ืน                                                33,037.17       10,021.80           11,100.46           14,961.24  
สินทรัพยไมหมุนเวียน                                    770,954.54      756,054.03         824,790.10         849,676.40  
 
รวมสินทรัพย                                             1,882,576.79   1,935,779.51              1,966,227.92      1,899,325.05  
 
หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน                                           149,359.52      133,013.36         141,146.10         146,501.26  
หน้ีสินไมหมุนเวียน   324.34            219.59               138.96                 90.76  
รวมหน้ีสิน                                                   149,683.85      133,232.96         141,285.06            146,592.02  

 
สวนของผูถือหุน     
  ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว                 1,312,295.58        1,312,295.58          1,312,295.58          1,312,295.58  
  สวนต่ํากวามูลคาหุน                                  (119,700.00)       (119,700.00)         (119,700.00)         (119,700.00) 
  สวนเกินจากการขายหุนที่ถือโดยบริษัทยอย             -             1,727.72                1,727.72                1,727.72  
  กําไรท่ียังไมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา 
  ของเงินลงทุน                                                    345.00                 727.50                   280.00                  420.00  
  กําไรสะสม(สํารองตามกฎหมาย) 25,342.41            31,300.00               37,700.00              37,700.00  
  กําไรสะสม(ยังไมไดจัดสรร)                           318,151.76           378,206.36             395,618.80            327,000.38  
  หุนบริษัทใหญท่ีถือโดยบริษัทยอย                  (20,317.28)         (17,982.46)            (17,982.46)           (17,982.46) 
  สวนของผูถือหุนสวนนอย                              216,775.47           215,971.86             215,003.23            211,271.80  
รวมสวนผูถือหุน                                         1,732,892.94        1,802,546.56           1,824,942.86         1,752,733.02  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว            สอบทาน         

                                                          2549                       2550             2551         9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายไดจากธุรกิจโทรทัศน                                 752,640.93                  794,204.27                821,169.13          600,108.27 
รายไดจากสนามกอลฟ                                     73,712.27                     72,108.36                 79,509.15            51,290.24 
รวมรายได                                                    826,353.20                  866,312.63                900,678.28          651,398.51 
ตนทุนธุรกิจโทรทัศน                                       450,532.42                  486,672.37                454,357.89          391,316.71 
ตนทุนสนามกอลฟ                 51,946.59                    54,786.68                  60,265.27            46,279.65 
คาใชจายในการขายและบริหาร               183,907.46                  184,628.31                 249,941.15          187,520.77 
กําไรจากการดําเนินงาน               140,111.43                  145,753.25                 176,191.72            26,281.38 
รายได (คาใชจาย) อ่ืน                 22,999.94                    28,461.45                  21,848.04            12,670.90 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี               162,966.67                   169,286.72                157,962.01            38,952.28 
ดอกเบี้ยจาย                       61.93                         117.09                          1.30                    9.49 
ภาษีเงินได                 41,635.16                     55,081.87                  54,222.34           14,225.17
ผูถือหุนสวนนอย                 (1,126.31)                      (803.61)                    (968.64)           (3,731.54) 
กําไรสุทธิ               122,395.89                   114,891.36                 104,707.01           28,449.16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          ตรวจสอบแลว            ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว           สอบทาน  

                                                    2549                      2550             2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน            238,741.34               119,990.33    100,179.02   31,409.91  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                       (525,215.05)            (204,210.95)  (222,106.62)  85,207.57  

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน            13,462.37               (91,639.67)   (80,894.57) (97,067.45) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ         (273,011.34)             (175,860.29)  (202,822.17)   19,550.03  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- งบการเงินรวมของกลุมเจริญกฤษ  

เน่ืองจากกลุมเจริญกฤษดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใตรูปแบบการดําเนินงาน 1 บริษัท 1 โครงการ ดังน้ัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมเจริญกฤษ จึงไดจัดทํางบการเงินรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันของกลุมขึ้นเปนการเฉพาะ โดยถือ

เสมอืนวา เบ็ล เปนบริษัทแกนที่มีอํานาจควบคุมบริษัทอ่ืนในกลุมเจริญกฤษทั้งหมดอีก 9 แหง (บริษัทยอย)  

อยางไรก็ดี งบการเงินรวมนี้ ไมไดรวมผลการดําเนินงานของแกรนด คาแนล ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งสิ้นมา เน่ืองจากกอนหนาป 2551

แกรนด คาแนล ยังไมมีการประกอบธุรกิจและไมมีการทําธุรกรรมที่มีนัยสําคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แกรนด คาแนล มีสินทรัพยเทากับ 

155,869 บาท และมีรายไดรวม เทากับ 47,308 บาท หรือคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 0.01 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมและรายไดรวม ตามงบ

การเงินรวมดังกลาว 

อน่ึง ผลประกอบการในอดีตของกลุมเจริญกฤษตามงบการเงินรวมที่จัดทําขึ้นน้ี อาจไมสะทอนผลประกอบการในอนาคตจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ของบริษัท เน่ืองจากรายไดในอดีตบางรายการเกิดจากโครงการที่จบลงในระหวางป 2550 -2551 หรือมาจากโครงการที่จะไมอยูภายใตบริษัทใน

อนาคต 
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บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด และ บริษัทยอย 

งบดุล 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว          สอบทาน

                                                                                              2550          2551 9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สินทรัพย     
เงินสดและเทียบเทา                                                  112,215.21                 177,931.00          141,217.74 
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ                                                    14,335.34                    9,661.28          109,272.64 
มูลคางานเสร็จรอเรียกเก็บ                                                  125,403.49                 157,704.60          151,386.97 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                                               3,943,488.95              4,692,573.81       5,111,553.13 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                                                   140,039.57                 283,601.90          281,369.82 
สินทรัพยหมุนเวียน                                                                           4,335,482.56              5,321,472.60       5,794,800.30 
 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เก่ียวของกัน                                              107,887.42                 107,987.41          108,131.65 

  ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอการพัฒนา                                          41,861.00                   41,861.00            41,861.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณใหเชา                                                  221,516.17                 339,328.27          339,458.31 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ                                                  778,875.83              1,317,308.92       1,287,371.36 
คาเชาที่ดินจายลวงหนาบริษัทที่เก่ียวของกัน                                             77,416.19                 113,826.66          209,432.56 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                                                   74,063.45                   47,110.65          109,959.36 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                                               1,301,620.06              1,967,422.91       2,096,214.24 
 
รวมสินทรัพย                                               5,637,102.61              7,288,895.51       7,891,014.54 
     
หน้ีสิน     
เงินกูยืมระยะสั้น                                                  788,162.89                 810,123.54          904,907.79 
เจาหน้ีการคา                                                  123,693.34                   67,914.88           95,162.77 
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
 - หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ                                                                      1,122.05                    1,735.16             1,971.96 
 - เงินกูยืมระยะยาว                                                   329,090.76                   66,103.71          81,981.15 
 - เงินกูยืมระยะยาว (แผนฟนฟูกิจการ)                                                     34,517.79                               -                        - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                                   275,272.90                256,019.26          318,438.82 
หน้ีสินหมุนเวียน                                                1,551,859.73              1,201,896.54      1,402,462.49 
 
หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ                                                      2,378.03                    4,027.37             2,884.92 
เงินกูยืมระยะยาว                                                1,438,550.10              1,447,446.39      1,560,577.55 
เงินกูยืมระยะยาว (แผนฟนฟูกิจการ)                                                          5,303.52                               -                        - 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน                                                    32,716.56                 115,184.14         325,262.67 
หน้ีสินไมหมุนเวียน                                                1,478,948.21              1,566,657.90      1,888,725.14 
 
รวมหน้ีสิน                                                3,030,807.94              2,768,554.44      3,291,187.62 
     
ทุนที่รับชําระเต็มมูลคาแลว                                                1,349,587.20              2,064,261.30      2,064,261.30 
หุนทุนของบริษัท ท่ีถือโดยบริษัทยอย                                                  (457,499.97)               (869,305.86)      (869,305.86) 
สวนเกินมูลคาหุนจากการขายหุน                                                               -                     33,269.29          33,269.29 
ท่ีบริษัทยอยถือ 
ผลตางจากการรวมกิจการ                                                   417,442.21                 417,442.21         417,442.21 
ภายใตการควบคุมเดียวกัน 
กําไรสะสม                                                  (106,616.59)                349,121.38        331,908.05 
สวนของผูถือหุนสวนนอย                                                 1,403,381.82              2,525,552.74     2,622,251.92 
รวมสวนของผูถือหุน                                                 2,606,294.67              4,520,341.07     4,599,826.92 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด และ บริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว             สอบทาน

                                                                                              2550             2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย                                                       737,447.88                414,053.70            78,709.43 
รายไดจากการรับเหมากอสราง                                                             221,416.84                150,696.68          117,767.07 
รายไดคาบริการ                                                                                110,608.89                  59,455.60          152,718.76 
รายไดคาเชาและบริการ                                                                        42,271.56                 65,174.52            31,937.25 
รวมรายได                                                                                    1,111,745.17                689,380.49          381,132.52 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย                                                                  428,941.71                244,852.03            55,396.35 
ตนทุนขายจากการรับเหมากอสราง                                                  175,572.60                131,706.30            87,143.48 
ตนทุนคาบริการ                                                                                  63,297.76                  29,976.12            33,203.61 
ตนทุนคาเชาและบริการ                                                    26,650.73                  28,196.51            28,921.67 
รวมตนทุนขาย                                                                                  694,462.80                434,730.96          204,665.10 
คาใชจายในการขายและบริหาร                                                  177,164.64                115,695.33            84,296.68 
กําไรจากการดําเนินงาน                                                  240,117.74                 138,954.20           92,170.74 
รายได (คาใชจาย) อ่ืน                                                  580,015.86              1,441,448.05           19,127.43 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี                                                  820,133.59              1,580,402.25          111,298.16 
ดอกเบี้ยจาย                                                  126,689.96                   58,612.08           37,602.53 
ภาษีเงินได                                                    52,634.22                  43,950.08           40,103.73 
กําไรสุทธิ                                                  640,809.41               1,477,840.10          33,591.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด และ บริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                         ตรวจสอบแลว         สอบทาน 

                                                                                                                     2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน                                                                    109,416.33         (160,448.16) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                                                                           (263,915.08) (86,802.31) 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน                                                               220,214.54 210,537.20 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ                                                                   65,715.79 (36,713.26) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

งบดุล 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว          สอบทาน

                                                                                              2550          2551 9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สินทรัพย     
เงินสดและเทียบเทา                                                        129.64                    2,906.45            28,699.73 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน                                                                -                       200.00                200.00 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ                                               2,449,200.66               2,507,065.27      2,573,004.67 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                                                           60.05                       908.10           34,810.41 
สินทรัพยหมุนเวียน                                                                           2,449,390.36              2,511,079.82       2,636,714.81 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ                                                     2,374.82                    5,177.17             7,146.56 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                                                        211.52                        285.80             1,433.00 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                                                     2,586.34                    5,462.97              8,579.56 
 
รวมสินทรัพย                                               2,451,976.69              2,516,542.80       2,645,294.37 
     
หน้ีสิน     
เงินกูยืมระยะสั้น                                                    52,801.16                    5,500.00             9,356.75 
เจาหน้ีการคา                                                         474.03                   57,242.33          16,652.61 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                                   134,028.65                  39,417.79           63,757.46 
หน้ีสินหมุนเวียน                                                  187,303.84                 102,160.12           89,766.82 
 
เงินกูยืมระยะยาว                                                   552,757.68                               -         158,358.19 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน                                                   468,944.56                    1,000.00             1,000.00 
หน้ีสินไมหมุนเวียน                                                1,021,702.24                    1,000.00         159,358.19 
 
รวมหน้ีสิน                                                1,209,006.09                103,160.12          249,125.02 
     
ทุนที่รับชําระเต็มมูลคาแลว                                                1,349,587.20              2,064,261.30      2,064,261.30 
กําไรสะสม                                                  (106,616.59)                349,121.38        331,908.05 
รวมสวนของผูถือหุน                                                 1,242,970.61              2,413,382.68     2,396,169.35  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

งบกําไรขาดทุน 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        ตรวจสอบแลว             ตรวจสอบแลว             สอบทาน

                                                                                              2550             2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายไดอ่ืน                                                                                              753.19                482,443.73                220.18 
คาใชจายในการขายและบริหาร                                                    17,589.41                 23,423.98            17,384.49 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี                                                  (16,836.22)               459,019.75          (17,164.32) 
ดอกเบี้ยจาย                                                      3,614.66                   3,281.78                 49.01 
ภาษีเงินได                                                                 -                              -                        - 
กําไรสุทธิ                                                  (20,450.87)                455,737.97        (17,213.33) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

งบกระแสเงินสด 
 (หนวย: พันบาท) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                         ตรวจสอบแลว         สอบทาน 

                                                                                                                     2551  9เดือน/2552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน                                                                    (71,044.06)         (133,421.89) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                                                                              (4,967.01)  (2,999.78) 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                 78,787.88 162,214.94 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ                                                                     2,776.82   25,793.28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

จัดทําโดย    บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด  


