
 
 

 
 
 
 

ที ่51/2561/050 
 
วันท่ี 12 กันยายน 2561 

 
เรื่อง การเข้าท าสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อยที่บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ [100] และการท าค าเสนอหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรัพยข์องบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“GLAND”) โดยบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด 
(“ซีพีเอ็น พัทยา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการจัดการมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น GLAND ดังกล่าว ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลง เปล่ียนแปลงแก้ไข 
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น 
GLAND ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น GLAND จากผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 1 รายนามและจ านวนหุ้นท่ีผู้ขายถืออยู่ใน GLAND) เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50.43 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND ในราคาซื้อขายหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
10,162,210,458.60 บาท ทั้งนี้ ซีพีเอ็น พัทยาได้เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายแล้วในวันที่ 12 กันยายน 2561 (“สัญญาซื้อ

ขายหุ้น”) และคาดว่าจะซื้อหุ้น GLAND รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในหุ้นโดยปราศจากภาระติดพันแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 
2561 (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) โดยความส าเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 1 รายนามและจ านวนหุน้ที่ผู้ขายถืออยู่ใน GLAND 

ผู้ขาย 
จ านวนหุ้นที่ซื้อขาย 

(หุน้) 

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั 781,967,706 

บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จ ากัด  290,560,306 

นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ  769,449,520 

นางสาวรมณี บุญดเีจริญ  718,077,437 

นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ  718,077,437 

รวม 3,278,132,406 

2. ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จส้ิน ซีพีเอ็น พัทยา มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ 
GLAND เป็นจ านวนทั้งส้ิน 3,221,697,255 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49.57 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ  GLAND) 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 9,987,261,490.50 บาท (“การท าค าเสนอซื้อ”) โดยภายหลังจาก Tender Offer บริษัทอยู่
ระหว่างการศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน GLAND ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

ทั้งนี้การเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นและการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง แต่การเข้าท าธุรกรรมการซื้อ
หุ้นและการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นและการท าค าเสนอซื้อมีขนาดของ
รายการรวมกันสูงสุดเท่ากับ 20,149,471,949.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.38 ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทนเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การค านวณที่ก าหนด
โดยประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นและการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้กับ
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 (ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น) อีกร้อยละ 12.46 ท าให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 28.84 ท าให้ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 2 ดังนั้นบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้งการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นและการ



 
 

ท าค าเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21  วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข
ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากยังเป็นความลับทางธุรกิจและมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ในขณะที่มีการประชุม ดังนั้นเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นไปในช่วงเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมและเป็นการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความชัดเจนแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จึง

มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการในวันท่ีของหนังสือแจ้งฉบับนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

-อัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม- 
 (นางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม)  

เลขานุการบริษัท 



 
 

(เอกสารแนบ) 
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

1. วัน เดือน ปี ที่มกีารตกลงเข้าท ารายการ 

ซีพีเอ็น พัทยาได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ GLAND ลงวันที่ 12 กันยายน 2561เพื่อซื้อหุ้นเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND จาก
ผู้ขาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะให้มีการโอนหุ้นรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในหุ้นโดยปราศจากภาระติดพันแล้วเสร็จภายในวันที่  
12 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ความส าเร็จของการซื้อขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่ง
รวมถึง สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย 

ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น ซีพีเอ็น พัทยามีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLAND เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 3,221,697,255 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49.57 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND) จากผู้ถือหุ้น
ที่เหลือทั้งหมดของ GLAND ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะก าหนดในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสมัพันธก์ับบริษทัฯ 

ผู้ซื้อ: ซีพีเอ็น พัทยา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

ผู้ขาย: บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมีรายนามปรากฏตามตารางด้านล่าง (ส าหรับการท าธุรกรรมการซื้อหุ้น)  และ
ผู้ถือหุ้นอ่ืนท้ังหมดของ GLAND (ส าหรับการท าค าเสนอซื้อ) 

ความสัมพันธ:์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพันธใ์ด ๆ กับผู้ขาย 

ผู้ขาย จ านวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น) 
บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั 781,967,706 
บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จ ากัด  290,560,306 
นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ  769,449,520 
นางสาวรมณี บุญดเีจริญ  718,077,437 
นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ  718,077,437 

รวม 3,278,132,406 

 

3. ลักษณะโดยทัว่ไป ประเภท และขนาดของรายการ 

ซีพีเอ็น พัทยาจะเข้าซื้อหุ้น GLAND เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.43 
ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND จากผู้ขาย โดยคาดว่าการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 
12 กันยายน 2561 ในราคาซื้อขายหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 10,162,210,458.60 บาท 



 
 

โดยภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยามีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLAND 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,221,697,255 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49.57 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ  
GLAND) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นท่ีราคาหุ้นละ 
3.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ินไม่เกิน 9,987,261,490.50 บาท 

การเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นและการท าค าเสนอซื้อหุ้นจัดเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
โดยมีขนาดของรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับ 20,149,471,949.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.38 ซึ่งค านวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุก
เกณฑ์การค านวณที่ก าหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมการซื้อหุ้น
และการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้เข้ากับมูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 9  
กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 (ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น) อีกร้อยละ 12.46 
ท าให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 28.84 โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในรอบ 6 เดอืน  
(9 กุมภาพันธ ์2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(%) 

1) การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย  670.06 0.56 
2) การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  918.85 0.75 
3) การก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ 1,534 1.25 
4) การเช่าอาคารและเช่าช่วงที่ดินในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1,282 1.05 
5) โครงการระหว่างพัฒนาและการลงทุนอื่น ๆ 8,737 7.24 
6) การลงทุนในโครงการท่ีพักอาศัย 1,971 1.61 

รวม 15,112.91 12.46 

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท าธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  และจัดส่งสารสนเทศแจ้งการ
เข้าท าธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันท่ีมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การค านวณขนาดของรายการของธุรกรรมนั้นอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือน  ส้ินสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ตามเกณฑ์การค านวณทั้งสี่เกณฑ์ที่ก าหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  



 
 

สรุปการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑท์ี่ใช้ในการค านวณ วิธีการค านวณ 
ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูค่าตามบัญชี
ของสนิทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธ ิ

=     (NTA1 ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มา) x 100 
                               NTA ของบริษัทฯ 
 

9.25 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ
 

=     (ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทฯ x สัดส่วนที่ซื้อ) x 100 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

3.03 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทน 

 

=     มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือโอน x 100 
              สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

16.38 

4. เกณฑ์มลูค่าหลักทรัพยท์ี่
บริษัทฯ ออกเปน็ 
สิ่งตอบแทน 

 

=     จ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพือ่ช าระคา่สินทรัพย์ x 100 
                        จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบรษิัท 

ไม่สามารถ
ค านวณได้

เนื่องจากบรษิัทฯ 
ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อ
ช าระเป็นค่า
สินทรัพย์ 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซือ้ 
4.1 ลักษณะธุรกิจ 

ธุรกิจของ GLAND เป็นธุรกิจหมวดอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยเริ่ม
ด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบัน GLAND มีโครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์พระราม 9 โครงการ The Shoppes@Ninth และอยู่ในระหว่างด าเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง 
Super Tower และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการเบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม นอกจากนี้ GLAND มี
การลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีรายละเอียดโดยตามแผนภาพท่ีปรากฏด้านล่าง 

                                                           
1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม – สินทรพัย์ไม่มีตัวตน – หน้ีสินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 



 
 

แผนภาพต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างองค์กรของ GLAND ในปัจจุบัน 

 

รายละเอียดการลงทุนในบรษิัทในเครือของ GLAND มีดงันี ้

ล าดับ บริษัท สัดส่วนการถือหุน้โดย GLAND  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) 

1.  บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จ ากดั 100 
2.  บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 79.57 
3.  บริษัท สเตอร์ลิง อีควติี้ จ ากัด 100 
4.  บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 100 
5.  บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากดั 93.09 
6.  บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จ ากัด 100 
7.  บริษัท จี แลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 100 
8.  บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จ ากดั 100 
9.  บริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากัด 50 

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของ GLAND (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเส่ียง และข้อพิพาท
ทางกฎหมาย) จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 ของ GLAND จากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)  

  

http://www.sec.or.th/


 
 

4.2 ข้อมูลท่ัวไปของ GLAND (ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561) 

ชื่อบริษทั บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที ่ 0107538000118 
วันจดัตัง้บริษัท 3 มีนาคม 2538  
สถานที่จดทะเบียน
จัดตั้ง 

ส านักทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัท กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่จดทะเบียน 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท (หกพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านส่ีแสนแปดหมื่นส่ีพันสองร้อยสอง

บาทถ้วน) 
ทุนช าระแล้ว 5,951,449,051 บาท (หา้พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นเก้าพันห้าสิบเอด็บาท

ถ้วน) 
กรรมการ ณ วันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 

1. นายโยธิน บุญดีเจริญ 
2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร ์
3. นางจติรมณี สุวรรณพูล 
4. นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ 
5. นางสาวรมณี บุญดเีจริญ 
6. นายบรรพต หงษ์ทอง 
7. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชวีะ 
8. นายเจริญ จิรวศิัลย ์
9. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 

กรรมการผู้มีอ านาจ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ หรือนายประพันธ์พงศ์ เวชชาชวีะ 
หรือ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชือ่ร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

 



 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
5.1 มูลค่าของส่ิงตอบแทน 

ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น ส่ิงตอบแทนอยู่ในรูปของเงินสดจ านวนรวมทั้งสิ้น 10,162,210,458.6 บาท 

ส าหรับการท าค าเสนอซื้อ ส่ิงตอบแทนอยู่ในรูปของเงินสดจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,987,261,490.50 บาท 

5.2 เงื่อนไขในการช าระเงิน  
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น ซีพีเอ็น พัทยาตกลงที่จะช าระเงินให้แก่ผู้ขายคิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 
10,162,210,458.6 บาท โดยจะด าเนินการตามวิธีการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การช าระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2555 และกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับการท าค าเสนอซื้อ ซีพีเอ็น พัทยาจะต้องช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GLAND ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหุ้น
ของซีพีเอ็น พัทยาทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์   
 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมา 
มูลค่าของหุ้นที่ซื้อมา คือ ราคาซื้อขายหุ้นจ านวน 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 10,162,210,458.6 บาท  
 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
7.1 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมนั้น ได้มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างซีพีเอ็น พัทยา และผู้ขาย  

7.2 การท าค าเสนอซื้อ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการท าค าเสนอซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการกล่าว คือ ราคาซื้อหุ้น GLAND ที่ซีพีเอ็น พัทยาได้จ่ายไปสูงสุด 90 วันก่อนหน้าวันท าค าเสนอซื้อ 

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าท าธุรกรรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ 
8.1 เป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการเงิน และเพิ่มฐานกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว 
8.2 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วย

ให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 



 
 

9. แหล่งที่มาของเงินทุน 
เงินทุนจากการกู้ยืมและเงินทุนภายในบริษัทฯ  
 

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย 
- ไม่มี –  
 

11. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระค่าซื้อสินทรัพย์ 
- ไม่มี – 
 

12. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 
ซีพีเอ็น พัทยาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงค ารับรองที่คู่สัญญาได้ให้ไว้ตาม
สัญญาซื้อขายหุ้น  
 

13. กรณีที่กิจการที่บริษัทฯ ไปลงทุน มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 
- ไม่มี – 
 

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
จากการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น GLAND 
 

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการ 
- ไม่มี – 

 


