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บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 0 246 2323 แฟกซ์. 0 247 1082 

33/4 RAMA 9 ROAD. HUAYKWANG BANGKOK 10310 TEL. 0 246 2323 FAX. 0 247 1082 

 
 

ท่ี G/014/2554 

วนัท่ี  12  เมษายน  2554 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 

   (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1) 

2. รายงานประจําปีและงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 และ 3)  

3. ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่ และนิยามกรรมการอิสระ  

 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 

 4. สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับการซือ้

ท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 และท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 10 และ 11) 

 5. สารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการ

โอนขายหุ้นสามญัในบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จํากดั  

  (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 12) 

 6. ข้อมลูบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน)  

  (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 10, 11 และ 12) 

7. ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มา/จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่

เก่ียวโยงกนั (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 10, 11 และ 12) 

 8. สรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 และ

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 13) 

 9. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 14) 

 10. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน  

11. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

12. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานที่จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

13. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
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เร่ือง  หนังสือบอกกล่าวเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญั       

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ โรงแรมดสุิตธานี 

เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 

2553 โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1   

ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  รายงานผลการดําเนินงาน รวมทัง้ข้อมลูต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2553 

ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงาน รวมทัง้ข้อมลูต่างๆ ของบริษัทใน

รอบปี 2553 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

  
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2553 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว ปรากฏอยู่

ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นี ้  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและ

รับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว  

 
วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งสามารถได้รับ

เลือกเข้ารับตําแหน่งใหมอี่กได้ ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบ

ข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากบัดแูลบริษัทมหาชน เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการตอ่ไป 
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สําหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีนีไ้ด้แก่  

1. นายโยธิน  บญุดีเจริญ ประธานกรรมการ  

2. นายยงยทุธ  วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ  

3. นายเจริญ  จิรวิศลัย์ กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอช่ือ นายโยธิน บญุดีเจริญ นายยงยทุธ 

วิทยาวงศรุจิ และนายเจริญ จิรวิศลัย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นบคุคลท่ี

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอยา่งสงู อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา 

ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าสมควรนําเสนอท่ีประชุม    

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายยงยทุธ วิทยาวงศรุจิ และนายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการท่ี

ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ทัง้นีข้้อมลูของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 3 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีนโยบายกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ

มีการทบทวนค่าตอบแทนทกุปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2554 (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน) ได้มีมติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554 เป็นคา่พาหนะดงันี ้ 

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  

 และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน 

- กรรมการอ่ืน  คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่ว เป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2553  

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 

2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 120 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของ

บริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบตัิงาน

เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้

แต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชี  

รับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท         

สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 2554 และกําหนด        

ค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จํานวน 50,000 บาท   

คิดเป็นร้อยละ 5.6 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) โดยในปี 2553 

ท่ีผา่นมาไมมี่คา่บริการอ่ืน  

ทัง้นี ้นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2553 โดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง

เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3104 หรือนางสาว

สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2554 และกําหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็น

เงิน 940,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิม

หุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิมคือ 4,109,449,080 บาท    แต่หุ้นสามญัของ

บริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 1,027,362,270 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทใน

วาระท่ี 7 ข้างต้น จงึต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน   4,109,449,080 บาท (ส่ีพันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หม่ืนเก้า

พนัแปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,109,449,080 หุ้น  (ส่ีพันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หม่ืนเก้า

พนัแปดสบิหุ้น)  

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั 4,109,449,080 หุ้น (ส่ีพันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หม่ืนเก้า

พนัแปดสบิหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ ไมมี่” 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

จํานวน 76,881,304 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตาม

นัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 

นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษี และสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสําคญั ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจใน

การพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่

ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่นใช้

เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะตลาด ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับปี 2553 และอนุมัติการจ่ายปันผลจากกําไรสุทธิในปี 2553 (ภายหลังจัดสรรเป็นสํารองตาม

กฎหมาย) และจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรบางสว่น โดยจ่ายเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้
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(1)  จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2553 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,900,000 บาท  

(2)  จ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้

(2.1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด จํานวน 12,340,687.92 บาท  คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล   

ในอตัราหุ้นละ 0.003003003 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

(2.2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น (มลูค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 37 หุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 111,066,191.24 บาท หรือคิดเป็น

การจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.027027027 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการ

จ่ายหุ้ นปันผลสําหรับหุ้ นเดิม (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้ นละ 

0.027027027 บาท 

 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03003003 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 123,406,879.16 

บาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 (Record Date) และ

ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และท่ีมี

การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 โดยกําหนดจ่ายเงิน

ปันผลไม่เกินวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 หลงัจากท่ีบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น 

และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคํานวณจํานวน

ปันผล (ทัง้เงินสดและหุ้นสามญั) ท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเสมือนวา่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นแล้ว 

 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจาก          

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ       

เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่     
เก่ียวโยงกัน 

 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะพฒันาท่ีดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ

ซึง่นํามาซึง่ผลตอบแทนของโครงการที่อยูใ่นระดบัท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และเพิ่มมลูค่าโครงการ

ในปัจจบุนัของบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทซือ้ท่ีดินเปลา่โครงการ

แกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั (“เจริญกฤษ”) ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

บริษัท จํานวนทัง้สิน้ 21 แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนพระราม 9 แขวง

ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดนิโครงการแกรนด์ พระราม 9”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงิน  
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1,930,036,064.00 บาท  โดยบริษัทจะชําระราคาค่าท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 เป็น (i) หุ้นสามญัออกใหม่ของ

บริษัทจํานวน 547,942,960 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 

1,002,735,616.80 บาท และ (ii) สว่นท่ีเหลือจํานวน 927,300,447.20 บาท  ชําระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะหกัภาระ

เงินมดัจําค่าจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จํานวน 113,980,446.16 บาท   ท่ีบริษัท พระราม 9 

สแควร์ จํากัด (“พระราม 9”) ได้ชําระให้กับเจริญกฤษ ภายใต้สัญญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดิน    ฉบับลงวันท่ี 30 

กันยายน 2552 ระหว่าง เจริญกฤษและพระราม 9  (“สัญญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน”) ซึ่งบริษัทจะรับโอน

ภาระหน้าท่ีภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดินดงักลา่วมาจากเจริญกฤษ ดงันัน้ บริษัทจะชําระสว่นท่ีเหลือเป็นเงิน

สดรวมทัง้สิน้จํานวน 813,320,001.04 บาท  

 

ทัง้นี ้นอกจากบริษัทจะรับโอนภาระหน้าท่ีภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าท่ีดินดงักล่าวข้างต้นมาจาก

เจริญกฤษแล้ว บริษัทจะรับโอนภาระหน้าท่ีภายใต้บนัทึกความเข้าใจ ฉบบัลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2552 และบนัทึก

ข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหว่างเจริญกฤษและพระราม 9 เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการทําผนงักนัดิน  

ท่ีพระราม 9 ได้ทําการก่อสร้างไว้ในท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จํานวน 105,930,000 บาท โดยเจริญกฤษ

จะต้องชําระคืนค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่พระราม 9 หากพระราม 9 ไม่ซือ้หรือเช่าท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 

ภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเชา่ท่ีดิน 

 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยัสําคญัท่ีเข้าข่าย

เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (รวม

เรียกว่า “ประกาศได้มา/จาํหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้ (สิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 4) 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทํารายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัทได้

อนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว และคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ท่ีจะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วสําเร็จลง 

 

การเข้าทํารายการตามวาระที่ 10 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้า

ทํารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียปรากฏในสารสนเทศ         

การเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการ

แกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทและรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

อีกทัง้ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอํานาจให้นายเจริญ จิรวิศลัย์ หรือผู้ รับ

มอบหมายจากนายเจริญ จิรวิศัลย์ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการซือ้ท่ีดิน

โครงการแกรนด์ พระราม 9 ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามใน

สญัญาซือ้ขายท่ีดิน และ/หรือเอกสาร อ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายท่ีดินดงักลา่ว 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท     

แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด อันเป็นการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่
เก่ียวโยงกัน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อเท็จจริงและเหตผุลในวาระที่ 10 ข้างต้นเก่ียวกบัแผนการ

พัฒนาท่ีดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554        

จึงเห็นสมควรให้บริษัทซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7  จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด 

(“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท จํานวน 3 แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 31-2-99.5 ไร่ หรือ 

12,699.5 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดนิโครงการแกรนด์ 

คาแนล ดอนเมือง”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 296,582,500.00 บาท โดยบริษัทจะชําระราคาค่าท่ีดิน

โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจํานวน 162,066,939 หุ้น (มูลค่าท่ี   

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท สว่นท่ีเหลือจะชําระ

เป็นเงินสด  

ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ

รายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการ

ได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทํารายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัทได้

อนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว และคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ท่ีจะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วสําเร็จลง 

การเข้าทํารายการตามวาระที่ 11 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้า

ทํารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียปรากฏในสารสนเทศการเข้า

ทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการซือ้ท่ีดินเปลา่โครงการ   แกรนด์ 

คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

และรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามรายละเอียดข้างต้น 

อีกทัง้ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอํานาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับ

มอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการซือ้ท่ีดิน

โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดงักล่าวข้างต้นได้ทกุประการ  ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการเจรจา ตกลง และ 

ลงนามในสญัญาซือ้ขายท่ีดิน และ/หรือเอกสาร อ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายท่ีดินดงักลา่ว  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จํากัด ให้แก่บริษัท       

บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ
รายการที่เก่ียวโยงกัน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีนโยบายมุ่งเน้นการ

พฒันาโครงการประเภทอาคารชุดพกัอาศยั อาคารสํานักงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้นํา 

โรงแรม ในลกัษณะซิตีค้อมเพลก็ซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเด่ียวบนทําเลท่ีดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลกั  

ดงันัน้ เพ่ือให้โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทสอดคล้องตามนโยบายหลกัของบริษัท และผู้บริหารสามารถทุ่มเทเวลา

ในการบริหารงานพฒันาโครงการขนาดใหญ่ท่ีกําลงัดําเนินการอยู่ และเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทต่อไป ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 จึงเห็นสมควรให้

บริษัทโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จํากัด (“KKCC”) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดจํานวนรวมทัง้สิน้ 

30,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทุนจดทะเบียนของ KKCC) ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จํากัด 

(“BBTVEQ”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาซือ้ขายหุ้ นละ 17.33 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 

520,000,000 บาท  

ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

และรายการที่เก่ียวโยงกนั  โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการดงักล่าวปรากฏในสารสนเทศการ

เข้าทํารายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทํารายการดงักลา่วก็ต่อเม่ือท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัทได้

อนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว และคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ท่ีจะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วสําเร็จลง 

การเข้าทํารายการตามวาระที่ 12 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้า

ทํารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดย

ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียปรากฏในสารสนเทศที่สง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มา

ด้วย 5) 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการโอนขายหุ้ นสามัญในบริษัท    

เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จํากดั ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทและรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

อีกทัง้ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการมอบอํานาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือ

ผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการโอน

ขายหุ้นสามญัใน KKCC ให้แก่ BBTVEQ ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียงการเจรจา ตกลง 

และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนขายหุ้นดงักลา่ว 

 
วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1” 

หรือ “GLAND-W1”) จํานวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 

25 หุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยสรุป

รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ใน

วนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 จะทําขึน้ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้

ดําเนินจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นและได้จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคํานวณจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ใหม่

เสมือนวา่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นแล้ว 

   

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จํานวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

 

อีกทัง้ เหน็สมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอํานาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือ

ผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น และ/หรือเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ดงักล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ     

ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง   

เป็นต้น 
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ทัง้นี ้การให้สิทธิในการรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอนขึน้อยู่กบัการ

พิจารณาอนมุตัิของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

 
วาระที่ 14 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 

9 และเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีดินท่ีบริษัทประสงค์จะซือ้ตามรายละเอียดในวาระที่ 10 และ 11 รวมทัง้ เพ่ือรองรับการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 13 ข้างต้น บริษัทจะต้องทําการเพิ่ม

ทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 985,454,053 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 985,454,053 หุ้น       

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ ทนุจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจํานวนทัง้สิน้ 5,094,903,133 บาท รายละเอียด

ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 9 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

 
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 14 ข้างต้น จึงต้องแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน   5,094,903,133 บาท (ห้าพนัเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนสามพนัหนึ่ง

ร้อยสามสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,094,903,133 หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนสามพนัหนึ่ง

ร้อยสามสบิสามหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั  5,094,903,133 หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนสามพนัหนึ่ง

ร้อยสามสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไมมี่” 

   

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 16 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องทําการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 

จํานวน 985,454,053 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 111,066,191 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

สามญัของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 547,942,960 หุ้น (รวมมลูค่าทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 

บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท)) เพ่ือเป็นการตอบแทนให้กบับริษัท เจริญกฤษ เอ็น

เตอร์ไพร้ส์ จํากดั ท่ีนําเอาท่ีดนิโครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น  2 จํานวน 21 แปลง เนือ้ท่ี

รวมทัง้สิน้ 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) มาชําระค่าหุ้น

สามัญออกใหม่ของบริษัทจํานวนดังกล่าวแทนการชําระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวม 

(ราคาซือ้ขาย) ของท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ทัง้สิน้เป็นเงิน 1,930,036,064.00 

บาท และบริษัทจะชําระค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสด ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

วาระท่ี 10 ข้างต้น  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 162,066,939 หุ้น (รวมมลูค่าทัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท 

(ราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.83 บาท)) เพ่ือเป็นการตอบแทนให้กับบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน 

จํากดั ท่ีนําเอาท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จํานวน 3 แปลง เนือ้ท่ีรวม

ทัง้สิน้ 31-2-99.5  ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกัน      

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดนิโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) มาชําระ

ค่าหุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทจํานวนดงักล่าวแทนการชําระด้วยเงินสด  โดยมลูค่า

รวม (ราคาซือ้ขาย) ของท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ทัง้สิน้เป็นเงิน 

296,582,500.00 บาท และบริษัทจะชําระค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสด ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น 

 (4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 164,377,963 หุ้น เพ่ือสํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิของ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ท่ีจะออกตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 13 

ข้างต้น 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จํานวน 985,454,053 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ข้างต้น 

 

อีกทัง้ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอํานาจให้นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับ

มอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรร

และเสนอขายหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามกําหนด วนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น โดยเร่ิม

ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. หากท่านประสงค์จะแต่งตัง้ให้กรรมการอิสระบุคคลใดบคุคลหนึ่ง ดงักล่าวไว้ใน    

คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เข้าร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่แนบมานี ้และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ

พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ไปยงัผู้จดัการแผนกกฎหมายและสญัญาของบริษัทก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

 

อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554        

(ข) ได้รับปันผล และ (ค) ได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 และให้รวบรวม

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  

 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                 
        (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                   เลขานกุารบริษัท 

             โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

 

 

หมายเหต ุ 1.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ

บริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2554 

2.  ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศพัท์ 0-2246-2323 ตอ่ 403 


