
 

 

 

ท่ี G/008/2555 
 

วนัท่ี  4  เมษายน  2555 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 
  (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปีและงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 และ 3)  

 3. ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
        และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่ 

 และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 5) 
 4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน  

5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

 
เร่ือง  หนังสือบอกกล่าวเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555   

 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ 
โรงแรมดสุิตธานี เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2554 เม่ือวันที่  3 

พฤศจกิายน 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2554 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2554 โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1   

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว  
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  รายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 
2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นี  ้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ข้อมลูต่างๆ ของบริษัท
ในรอบปี 2554 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
  
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2554 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวัน ท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ
บญัชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นี  ้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว  

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เงินส ารองตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 

37 ก าหนดให้บริษัทจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน  

การจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ   
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยาย
ธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยในอนาคต  

 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 27,887,271.13 
บาท   
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรจาก    
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1)  จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2554 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท  
(2)  จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น

จ านวน 147,915,700.08 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน ในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2555  

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญ       
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกได้ ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท า
หน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทมหาชน เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการตอ่ไป 

ส าหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนีไ้ด้แก่  
1. นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ  
2. นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ  กรรมการ  
3. นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ  กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเห็นสมควรเสนอช่ือ นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์
นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ  และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากเห็นวา่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างสงู อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วม
พิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าสมควร
น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง่  

ทัง้นีข้้อมลูของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และมีการทบทวนคา่ตอบแทนทกุปี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2555 (โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) ได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2555 เป็นคา่พาหนะดงันี ้

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการอื่น  คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอ        
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวนา                
เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท ส านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2555 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัท  
ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2554 เป็นเงิน 410,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 
ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมค่าเบีย้เลีย้ง ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2554     
ท่ีผ่านมาไมม่ีคา่บริการอื่น  



5 

ทัง้นี ้บริษัท ส านกังานเอินส์ทแอนด์ยงั จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้ นางสาววราพร 
ประภาศิริกลุ เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท ส านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ส าหรับปี 2555 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น 
โดยเร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. หากท่านประสงค์จะแต่งตัง้ให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ดงักล่าวไว้ในค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2555   
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีแนบ
มานี ้และสง่หนงัสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ไปยงัผู้จดัการแผนกกฎหมายของบริษัทก่อน       
วนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2555 และ (ข) ได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 

 
           ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                             

          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
                   เลขานกุารบริษัท 
             โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 

หมายเหต ุ 1.  ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบ           
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ี 9 เมษายน 2555 

2.  ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทรศพัท์ 0-2246-2323 ตอ่ 8015   
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บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2554 
วันพฤหสับดีที� 3 พฤศจกิายน 2554 

 

  

ประชมุ ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั �น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที� 999/99 ถนนพระราม 
1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 
 

นายโยธิน บญุดีเจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยนางสาวสภุาพรรณ          วิสฤตาภา 
เลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารที�ประชุม เลขานุการฯ แจ้งว่าในขณะที�เริ�มการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั �งด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวมทั �งสิ �น 82 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 4,500,962,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.3903 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้ว
ทั �งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (ทั �งนี � ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุเพิ�มเติม รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวมทั �งสิ �น 96 ราย ถือหุ้นรวมกนั 4,504,836,610 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 94.4716 ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมดของบริษัท) 

 

เลขานกุารบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที�
ปรึกษากฎหมาย รวมทั �งผู้สอบบญัชี ที�มาเข้าร่วมประชมุตามรายชื�อ ดงัตอ่ไปนี � 

1. นายโยธิน บญุดีเจริญ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายยงยทุธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบรรพต  หงษ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา    และ

กําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการ 
6. นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 

และกลุม่งานจดัซื �อ จดัจ้าง และธุรการ 
7. นางสาวสภุาพรรณ  วิสฤตาภา เลขานกุารบริษัท 

 8. นายวีระ ธนากรภกัดี รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ  
    และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบริหารโครงการ 
9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานจดัซื �อ จดัจ้างและธุรการ 
10. นายสรุกิจ ธารธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 
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11. นายเลก็  สขิรวิทย ที�ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ที�ปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 

12. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอรี� พลสั จํากดั 

 

13. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา ที�ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สาํนกังานกฎหมายสากล    
   สยามพรีเมียร์ จํากดั 

14. นายยทุธพงศ์   ไชยสวน ผู้ สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล 
จํากดั  

15. บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและ
 ตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงร่วมกบัพนกังานของบริษัท 
 

ประธานที� ประชุมกล่าว ต้อน รับผู้ ถื อหุ้ นพ ร้อมทั �ง เ ปิดประชุม  และมอบวาระการประชุมใ ห้กับ                     
นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตอ่ไป 
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที�ประชุมแจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการ
ประชมุสรุปได้ดงันี � 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 

2. ในการลงมติแตล่ะวาระนั �น ผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย จะนบัคะแนนเสียงจากจํานวนหุ้นโดยไม่จําเป็นต้อง
ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน และผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน และมอบแก่เจ้าหน้าที�บริษัทเพื�อนําไปตรวจนบัคะแนนเสยีง 

  สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที�ผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้อง
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทจะนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจากหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงมติในแต่ละวาระให้เป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 สาํหรับทา่นที�ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทจะถือวา่ทา่นอนมุตัเิห็นชอบในวาระนั �น ๆ  

3. สว่นมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี � ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงันี � 

 วาระที� 1 และวาระที� 10 

 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 ถึงวาระที� 9 

ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั �งนี � เพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสยีง บริษัทได้เชิญตวัแทนจากบริษัท       สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
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จากนั �น เลขานกุารที�ประชมุได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ   ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี � 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2554  

 ผู้ดําเนินการประชมุ รายงานวา่ บริษัทได้นําสง่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื�อวนัที� 
28 เมษายน 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุมดงักลา่วผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ website ของบริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ตั �งแตว่นัที� 12 พฤษภาคม 2554 แล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแก้ไขและซกัถามแตอ่ยา่งใด 

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ

มติที�ประชมุในวาระนี � จะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน      4,504,422,091    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน         0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

หมายเหต ุ วาระนี � มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชมุจํานวน 3,460,014 หุ้น 
 

วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกันอันเนื�องมาจากการ   ซื �อหุ้น
สามัญทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จาํกัด 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ก่อนที�จะเริ�มประชุมในวาระที� 2 ถึงวาระที� 4 ต่อไป ซึ�งจะเป็นเรื�องที�
เกี�ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงภาพรวมของการ
เข้าทํารายการดงักลา่ว และได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา นายเล็ก  สิขรวิทย จากบริษัท            ที�ปรึกษา เอเซีย พลสั 
จํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และนายประเสริฐ ภทัรดิลก จากบริษัท แอดไวเซอรี� พลสัจํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ชี �แจงรายละเอียดตอ่ที�ประชุมเกี�ยวกับการเข้าทํารายการดงักลา่ว และเมื�อสิ �นสดุการชี �แจงแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ซกัถามก่อนเริ�มการพิจารณาในวาระที� 2 ถึงวาระที� 4 ตอ่ไป 

นายเลก็ สขิรวิทย และทีมงาน จากบริษัท ที�ปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัท    ได้ชี �แจง
ตอ่ที�ประชมุในรูปแบบ Presentation สรุปได้วา่ เนื�องจากบริษัทมีแผนที�จะพฒันาที�ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�มีศกัยภาพ ซึ�ง
จะนํามาซึ�งผลตอบแทนของโครงการในระดบัที�ด ีอนัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และเพิ�มมลูคา่โครงการในปัจจบุนัของบริษัท 
และเพื�อให้สอดคล้องกบัมาตรการขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ตามที�บริษัทได้
เปิดเผยไว้ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื�อครั �งที�บริษัทจะเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ประเภทที� 4 

(Backdoor Listing) ในปลายปี 2552 ว่าบริษัทมีสิทธิที�จะซื �อที�ดิน (Call Option) จากบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากดั (“สเตอร์
ลิง”) ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั �งที� 6/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�
เกี�ยวโยงกนัอนัเนื�องมาจากการเข้าซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในสเตอร์ลงิจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ �ง จํากดั 
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บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากดั บริษัท รัตนรักษ์ จํากดั บริษัท เค กรุ๊ป จํากดั บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี � จํากดั (“BBTVEQ”) นายวี
ระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ นายศรีทศัน์ ไชยกําเนิด และนางสาวเสาวลกัษณ์ สนุนานนท์ (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผู้ถอืหุ้นของสเตอร์ลิง”) อนั
จะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึ�งที�ดินของสเตอร์ลิงมาเพื�อใช้ในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป โดยรายการดังกล่าว
ประกอบด้วย 

1. ซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในสเตอร์ลิง จํานวนรวม 400,000 หุ้น ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้น
ทั �งหมดในสเตอร์ลงิ (ภายหลงัจากที�สเตอร์ลงิได้เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 40,000,000 บาทแล้ว) จากกลุม่     ผู้ ถือหุ้นของ
สเตอร์ลงิ ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ �ง จํากดั จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากดั จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท 
รัตนรักษ์ จํากดั จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท เค กรุ๊ป จํากดั จํานวน 24,996 หุ้น BBTVEQ จํานวน 150,001 หุ้น นายวีระพนัธุ์ ทีป
สวุรรณ จํานวน 1 หุ้น นายศรีทศัน์ ไชยกําเนิด จํานวน 1 หุ้น และนางสาวเสาวลกัษณ์ สนุนานนท์ จํานวน 1 หุ้น ในราคาซื �อขาย
หุ้นละ 13.661 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 5,464,400 บาท โดยบริษัทจะชําระราคาซื �อขายหุ้นดงักลา่วเป็นเงินสด ทั �งนี � การซื �อขายหุ้น
ดงักลา่วจะกระทําภายหลงัจากที�สเตอร์ลงิได้เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 40,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 232,964,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขาย
ให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.28/2551 เรื�องการขออนญุาต 
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั (“BBTV”) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
กบับริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 596,387,840  บาท ทั �งนี � ราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วไม่เป็นการ
เสนอขายหุ้นในราคาตํ�ากว่าราคาตลาด โดยราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วคํานวณโดยอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้น
ของบริษัทย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนัที�ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติ โดยบริษัทจะนําเงินที�ได้จากการเพิ�มทุน
ดงักลา่วไปให้สเตอร์ลงิกู้ยืม (ภายหลงัจากที�บริษัทเข้า     ถือหุ้นในสเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้ว) หรือนําไปลงทนุเพิ�มเติมในสเตอร์ลิง
โดยการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของสเตอร์ลิงเพื�อให้สเตอร์ลิงนําเงินที�ได้รับจากการกู้ ยืมหรือจากการเพิ�มทนุดงักลา่ว ไปใช้ชําระคืน
หนี �บางสว่นที�สเตอร์ลงิมีอยูก่บั BBTV และ/หรือ BBTVEQ 

ทั �งนี � การเข้าทํารายการข้างต้นเป็นการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ที�  ทจ.20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ 
และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มา/จาํหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) และยงัเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการทั �งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 
107 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) 

รายละเอียดอื�นๆ รวมทั �งขนาดของรายการ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ BBTV และ
รายละเอยีดที�สาํคญัอื�นๆ ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วย 2)   

นอกจากรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น ซึ�งจะให้ที�ประชุมพิจารณาในวาระที� 2 คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาซื �อสนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี � 
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-    อนมุตัิให้บริษัทซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสน เพลนิจิต จํากดั (“ต้นสน”)  จํานวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะชําระราคาเป็นเงินสด อนัจะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึ�ง
ที�ดินของต้นสนมาเพื�อใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป โดยจะให้ที�ประชมุพิจารณาในวาระที� 3 

-    อนมุตัิให้บริษัทซื �อที�ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน 
จํากดั ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท จํานวน 11 แปลง เนื �อที�รวมทั �งสิ �น 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตั �งอยู่ที�ถนน
กําแพงเพชร 6 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในราคาซื �อขายรวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 20,893,900 บาท โดยบริษัทจะ
ชําระราคาคา่ที�ดินดงักลา่วเป็นเงินสด โดยจะให้ที�ประชมุพิจารณาในวาระที� 4 

นายประเสริฐ ภทัรดิลกและทีมงาน จากบริษัท แอดไวเซอรี� พลสั จํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี �แจงต่อที�
ประชมุในรูปแบบ Presentation ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการ 
ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการทั �งในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 4 และสรุปวา่ราคาและเงื�อนไขในการเข้าทํารายการ
ดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล  

ผู้ดําเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า ราคาที�จะซื �อขายที�ดินได้มีการประเมินก่อนนํ �าท่วมใหญ่ใน
เขตดอนเมือง บริษัทประเมินความเสยีหายที�เกิดขึ �นอยา่งไร และได้มีการปรับปรุงราคาหรือไมอ่ยา่งไร 

ประธานที�ประชุม ชี �แจงว่า บริษัทมิได้มีการประเมินความเสียหาย เนื�องจากที�ดินที�ซื �อเป็นที�ดินเปล่า      ซึ�งจะ
นํามาพฒันาในอนาคต จึงยงัไมม่ีความเสยีหายเกิดขึ �น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม 

ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�
เกี�ยวโยงกนัอนัเนื�องมาจากการซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากดั และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุ ตามรายละเอียดที�เสนอ รวมทั �งพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน 
บญุดีเจริญ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการเข้าทํารายการตามวาระที� 2 ดงักลา่วข้างต้นได้
ทกุประการ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�
เกี�ยวโยงกนัอนัเนื�องมาจากการซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากัด และอนมุตัิให้บริษัทออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 232,964,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั ซึ�งเป็น
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั และการมอบอํานาจให้นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บญุดีเจริญ 
เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการเข้าทํารายการตามที�เสนอทกุประการ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี � 

 

 



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
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เห็นด้วย จํานวน      2,927,911,621    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   �    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

หมายเหต ุ วาระนี � มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจากวาระก่อน จํานวน 237,038 หุ้น 
 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติการซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการ
ได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามที�ได้เรียนถึงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบตาม Presentation 

เกี�ยวกบัแผนการพฒันาที�ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�มีศกัยภาพของบริษัท และการดําเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรการขจดั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ดงันั �น ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั �งที� 6/2554 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จํากดั (“ต้นสน”) จํานวน 
1,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของทนุจดทะเบียนใหม่ภายหลงัการเพิ�มทนุ) ในราคาหุ้นละ 
10 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื�อให้ได้มาซึ�งที�ดินของต้นสนเพื�อใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทตอ่ไป โดยบริษัทจะชําระคา่จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในต้นสนเป็นเงินสด 

ทั �งนี � การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศได้มา/จําหนา่ยไป และ
เป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันและยังเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการทั �งหมดของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) โดย
รายละเอียดอื�น ๆ รวมทั �งขนาดรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที� ได้
สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วย 2)  

ผู้ดําเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด 

ผู้ดําเนินการประชุมได้ขอให้ที�ประชุมพิจารณาและลงมติอนมุตัิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสนเพลิน
จิต จํากัด  อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที�เสนอ รวมทั �ง
พิจารณาอนุมตัิการมอบอํานาจให้นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บญุดีเจริญ เป็นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสนเพลนิจิต จํากดั ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสนเพลนิจิต 
จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกัน และการมอบอํานาจให้
นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�
จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการเข้าทํารายการตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

 

 



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

 

7/12 

เห็นด้วย จํานวน      2,927,911,621    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการซื �อที�ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แก
รนด์ ฟอร์จูน จาํกัด อันเป็นการเข้าทาํรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามที�ได้เรียนถึงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบตาม Presentation 

เกี�ยวกบัแผนการพฒันาที�ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�มีศกัยภาพของบริษัท และการดําเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรการขจดั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั �งที� 6/2554 จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทซื �อที�ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 
9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัท จํานวน 11  แปลง เนื �อที�รวม
ทั �งสิ �น 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตั �งอยู่ที�ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที�ดิน
โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9”) ในราคาซื �อขายรวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 20,893,900 บาท โดยบริษัทจะ
ชําระราคาคา่ที�ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดงักลา่วเป็นเงินสด  

ทั �งนี � การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศได้มา/

จําหน่ายไป และเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยมีขนาดรายการและรายละเอียด
การเข้าทํารายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที� ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทุก
ทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) 

ผู้ดําเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

ผู้ รับมอบฉันทะ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า ตามที�ที�ปรึกษาการเงินอิสระบอกว่า ราคาซื �อขายที�20.89 

ล้านบาท เป็นราคาที�เหมาะสม อยากสอบถามเพิ�มเติมวา่ราคาที�ควรจะเป็นจริงๆ ณ ปัจจบุนั ควรเป็นเทา่ไหร่ 

นายประเสริฐ  ภทัรดิลก จากบริษัท แอดไวเซอรี� พลสั จํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ชี �แจงว่า การประเมิน
ราคาครั �งนี � ได้จากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ เปรียบเทียบกบัราคาตลาด โดย 

ที�ดินเฟส 8 ราคาประเมินอยูท่ี� 10.62-11.09 ล้านบาท ในขณะที�ราคาซื �อขายอยูท่ี� 10.86 ล้านบาท 

ที�ดินเฟส 9 ราคาประเมินอยูท่ี�   8.31-11.77 ล้านบาท ในขณะที�ราคาซื �อขายอยูท่ี� 10.04 ล้านบาท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม  

ผู้ดําเนินการประชุมได้ขอให้ที�ประชุมพิจารณาและลงมติอนมุตัิการซื �อที�ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอน
เมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�
เกี�ยวโยงกนั ตามรายละเอียดที�เสนอ รวมทั �งพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนาย
มงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการซื �อที�ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง 
เฟส 8 และเฟส 9 ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
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ที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์  อนมุตัิการซื �อที�ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอน
เมือง  เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จํากดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท
และรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการมอบอํานาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายมงคล เปา
อินทร์ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการซื �อที�ดินดงักลา่วตามที�เสนอทกุประการ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน         218,266,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

วาระที� 5  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้ข้อบงัคบัของบริษัทสอดคล้องกับบทบญัญัติของกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง และเพื�อให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10 ในสว่นที�เกี�ยวกบัการซื �อหุ้นคืนของบริษัทและข้อจํากดัในการโอนหุ้นของบริษัทที�
เกี�ยวกบัสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวตามรายละเอียดที�ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่
มาด้วย 5)   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9 และ  ข้อ 10 
ตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน   4,504,659,129 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหม่ได้ 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) บริษัทต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที�ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายก่อน ดังนั �น ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั �งที� 
6/2554 จึงมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 5,094,903,133 บาท เป็น 
5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 4,203 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามญัที�
สาํรองไว้เพื�อรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ที�
ได้ออกไปแล้ว และยงัคงเหลอือยูจํ่านวน 164,375,658 หุ้น)  



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที�เสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน   4,504,836,610 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

หมายเหต ุ วาระนี � มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจากวาระก่อน จํานวน 177,481 หุ้น 

 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 

ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระที� 6 ข้างต้น จึงต้อง
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี �   

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   5,094,898,930 บาท (ห้าพนัเก้าสิบสี�ล้านแปดแสนเก้าหมื�นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,094,898,930 หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบสี�ล้านแปดแสนเก้าหมื�นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสบิหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั  5,094,898,930 หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบสี�ล้านแปดแสนเก้าหมื�นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ   ไมม่ี” 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

 

10/12 

ที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน      4,504,836,610    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

      

วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ ดําเนินการประชุม  ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  บริษัทต้องทําการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
5,094,898,930 บาท เป็นจํานวน 5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 232,964,000 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท) เพื�อเสนอขายให้แก่ BBTV ตามรายละเอียดที�ปรากฏในวาระที� 2 ข้างต้น รายละเอียดการเพิ�มทนุได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วย 6)  จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องดงักลา่ว  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที�เสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน      4,504,836,610    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน ในวาระที� 8 ข้างต้น จึงต้อง
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี � 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   5,327,862,930 บาท (ห้าพนัสามร้อยยี�สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื�นสอง
พนัเก้าร้อยสามสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,327,862,930 หุ้น (ห้าพนัสามร้อยยี�สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื�นสอง
พนัเก้าร้อยสามสบิหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
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 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั  5,327,862,930 หุ้น (ห้าพนัสามร้อยยี�สบิเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื�นสอง
พนัเก้าร้อยสามสบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ   ไมม่ี” 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ
มติที�ประชุมในวาระนี � จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน ตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน      4,504,836,610    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   �    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

      

วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท เพื�อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ที�ประชุมว่าเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื�อให้บริษัทสามารถเข้าทํารายการตามที�
ระบไุว้ในวาระที� 2 ได้ บริษัทจะต้องทําการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 232,964,000 หุ้น มลูค่าที�    ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จํากดั ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท ซึ�งการเสนอขายหุ้นดงักลา่วเป็นการเสนอ
ขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 28/2551 เรื�องการขอ
อนญุาต และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องดงักลา่ว  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตป่ระการใด  

ผู้ดําเนินการประชมุ จึงเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาและลงมติ 

การลงมต ิ
มติที�ประชมุในวาระนี � จะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ตามที�เสนอทกุประการ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน      4,504,836,610    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน        0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน   �    เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 



รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  ครั �งที� 1/2554  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
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ประธานที�ประชมุ รายงานวา่ ที�ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในระเบียบ
วาระการประชมุเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายได้ของบริษัทจะเริ�มเข้ามาช่วงไหนบ้าง 

ประธานที�ประชมุ ชี �แจงวา่ รายได้ของบริษัทจะชี �แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทที�
จะอนมุตัิงบการเงินสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2554 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี � 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (ไมป่ระสงค์ออกนาม) สอบถามวา่ การขออนมุตัิครั �งนี �มีการเพิ�มทนุให้กบักลุม่ช่อง 7    จะทําให้
เกิด Dilution Effect กบัรายยอ่ยเทา่ใด และตอ่จากนี �จะมีการซื �อที�ดินจากกลุม่ช่อง 7 อีกหรือไม ่

ประธานที�ประชุม ชี �แจงว่า  การอนมุตัิครั �งนี �จะเกิด Dilution Effect กบัรายย่อยประมาณ 4.5% และยงัไม่มีการ
เข้าซื �อที�ดินจากกลุม่ช่อง 7 อีก ซึ�งกลุม่ช่อง 7 เองมีเงื�อนไขของการเข้าถือหุ้น ในบริษัทตั �งแต่ตอนทํา Backdoor 

Listing วา่กลุม่ช่อง 7 จะต้องลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทให้ตํ�ากวา่ร้อยละ 25 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม 

 
ประธานที�ประชมุ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุทกุทา่น และกลา่วปิดประชมุ  

 

ปิดประชมุเวลา 14.50 น. 
 

 

 

       (นายโยธิน  บญุดเีจริญ) 
           ประธานที�ประชมุ 
 

 

 

 

(นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
 เลขานกุารบริษัท     
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3  
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  5  : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอกีครัง้หนึง่ ดงันี ้
1.  นายนิพนธ์   วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
2.  นายเจตรศิริ   บญุดีเจริญ 
3.  นางสาวรมณี   บญุดีเจริญ 

 
ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ 
กรรมการอิสระ   
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่ นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์สงู และมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของ
บริษัท ดงันัน้จงึเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอกีวาระหนึง่ 

อาย ุ 73 ปี 
การศกึษา -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ประกาศนยีบตัรนกับริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ 
   (วตท.12) 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 
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ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
-  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. วนชยั กรุ๊ป 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ 
   พรรคประชาธิปัตย์ 
-  รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึง่ วฒุิสภา 
-  สมาชิกวฒุิสภา จงัหวดัอา่งทอง วฒุิสภา 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ -  กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
-  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. วนชยั กรุ๊ป 

การเข้าร่วมประชมุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

นายเจตรศิริ  บุญดีเจริญ 
กรรมการ  
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า นายเจตรศิริ  บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์สงู และมีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของ
บริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ กลบัเข้า
มาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

อาย ุ 41 ปี 
การศกึษา -  ปริญญาตรี สาขา Landscape Arch,  

   California State Polytechnic University  
-  ปริญญาโท สาขา Real Estate Finance and  
   International Business, University of Southern             
   California 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี 
การถือหุ้นในบริษัท 2.078 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล 

-  กรรมการผู้จดัการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการ 
   บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 
-  กรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริหาร 
   บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 
-  กรรมการผู้จดัการ  กรรมการบริหาร และ กรรมการ 
   บจก. พระราม 9 สแควร์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. บรีเก็จท์ ไทย  
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
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ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 

-  กรรมการบริหาร บจก. จี ซี แอนด์ ที 
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 
-  กรรมการบริหาร บจก. พฒัน์ธนาบรีุ 
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
   บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
-  กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 
-  กรรมการบริหาร บจก. พฒัน์ธนาบรีุ 

ประสบการณ์ -  กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล 
-  กรรมการผู้จดัการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการ, 
   บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 
-  กรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริหาร 
   บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 
-  กรรมการผู้จดัการ  กรรมการบริหาร  และ กรรมการ  
   บจก. พระราม 9 สแควร์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. บรีเก็จท์ ไทย  
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
-  กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 
-  กรรมการบริหาร บจก. จี ซี แอนด์ ที 
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 
-  กรรมการบริหาร บจก. พฒัน์ธนาบรีุ 

การเข้าร่วมประชมุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

นางสาวรมณี  บุญดีเจริญ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า นางสาวรมณี  บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์สงู และมีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของ
บริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ กลบัเข้า
มาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

อาย ุ 26 ปี 
การศกึษา -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สริินธร 
-  ปริญญาโท สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Certification Program (DCP) 
 - Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท 2.078  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์  

-  กรรมการ บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 
-  กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ 
-  กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล 
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
-  กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร บจก. บรีเก็จท์ ไทย  
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์  
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล 
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ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-  กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์  
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
-  กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์  
-  กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล 

ประสบการณ์ -  กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์  
-  กรรมการ บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 
-  กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ 
-  กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล 
-  กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้
-  กรรมการบริหาร  บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท 
-  กรรมการบริหาร  บจก. บรีเก็จท์ ไทย  
-  กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์  
-  กรรมการบริหาร  บจก. แกรนด์ คาแนล 

การเข้าร่วมประชมุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
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ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง
2ปีที่ผา่นมา 

1.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 
นิยามกรรมการอิสระ 
 บริษัทก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นในนามของตนเองหรือในนามของผู้ที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 0.5* ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้างหรือพนกังานหรือที่ปรึกษาซึง่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือประโยชน์
อื่นใด จากบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมม่ีความสมัพนัธ์กบับคุคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทใน
เครือด้วย ทัง้นีห้ากเคยด ารงต าแหนง่ตา่งๆดงักลา่วข้างต้น ต้องพ้นจากต าแหนง่นัน้ๆมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม  หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท าให้ขาด
ความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

* หมายเหตุ :  บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์นีเ้ข้มงวดกวา่ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ได้ก าหนดไว้ให้     
                       ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 
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         สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 26 เมษายน 2555 

 
 การมอบฉันทะ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ขอได้โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นไปเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทัง้นี ้เพื่อให้จ านวนหุ้นครบ
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2550 ก าหนดไว้ 3 แบบคือ 

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตวั 
(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ 

 
ส าหรับหนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่แนบมาพร้อมนี ้เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. สว่น   ผู้ ถือหุ้นที่

ต้องการจะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และคสัโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นที่
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศต้องการจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ  Download หนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่วได้ทาง Website: www.grandcanalland.com 

ในกรณีที่ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทนทา่น บริษัทขอเสนอช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนีใ้ห้อยูใ่นดลุพินิจของทา่น คือ  

1. นายยงยุทธ  วทิยาวงศรุจิ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อายุ 72 ปี 
ที่อยู่ 4/262 หมู่ที่4 ถนนเสรีไทย57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

2. นายบรรพต  หงษ์ทอง  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อายุ 65 ปี   
ที่อยู่ 7/91 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 17 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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ขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้น ระบช่ืุอบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงักลา่วข้างต้นที่ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะลง
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เมื่อทา่นกรอกข้อความ ท าเคร่ืองหมาย และลงลายมือช่ือ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ในหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้จัดการแผนกกฎหมายและสญัญาของ
บริษัทก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั โดยสง่มาทางไปรษณีย์ 

 
 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะและเปิดรับ
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ โรงแรมดสุิตธานี  เลขที่ 946 ถนนพระราม 4  
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตามแผนท่ีแนบ – สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้  ซึ่งปรากฏรูป
ถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ  1.1 

ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 
2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก) เอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ส าเนา

ภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่ งรับรองส าเนา

ถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี
สญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ภายใต้ ข้อบังคับ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมี
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไข
หรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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สิ�งที�สง่มาด้วย5 
 

ข้อบังคับของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีละ 1 ครั �ง ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ �นสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท 

ถ้ามีการประชมุผู้ ถือหุ้นในครั �งอื�น ๆ  ให้เรียกการประชมุนั �นวา่ การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชมุเมื�อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้น
จํานวนไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อ
กนัทําเป็นหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการ
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว ในกรณีนี �ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าจะเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 
เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมคําโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 
 

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นอาจจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที� ลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ และเป็นแบบที�นายทะเบียนกําหนด พร้อม
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลที�ประธานกรรมการกําหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่ครึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้ทั �งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมนั �นเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �น  มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครั �งหลงันี � ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 33. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั �น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี � 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 
(2) ในกรณีต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
ข. การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมด หรือบางสว่นที�สําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ข้อ 34. การนบัคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงตอ่หนึ�งหุ้น  
 
ข้อ 35. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปี พงึกระทํามีดงันี � 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุ เกี�ยวกบักิจการของบริษัทที�ได้ดําเนินการไปใน
รอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(5) แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื�น ๆ  
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