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ท่ี G/049/2554  
 
       วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติท่ีส าคญัซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.   มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2554 

  (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,422,091 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

หมายเหตุ   ในวาระนี ้  มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน           
3,460,014 หุ้น 

 
2. มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเน่ืองมาจากการ

เข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี ้จ ากดั (“สเตอร์ลิง”) จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด บริษัท รัตนรักษ์ จ ากดั บริษัท 
เค กรุ๊ป จ ากดั บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั (“BBTVEQ”) นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ นายศรีทศัน์ 
ไชยก าเนิด และนางสาวเสาวลกัษณ์ สุนนานนท์  (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอร์ลิง”)       
ซึง่รายการดงักลา่วประกอบด้วย 

2.1 ซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี ้จ ากัด (“สเตอร์ลิง”) จ านวนรวม 400,000 
หุ้น ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในสเตอร์ลิง (ภายหลงัจากท่ีสเตอร์
ลิงได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 40,000,000 บาทแล้ว) จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นของสเตอร์ลิง 
ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด จ านวน 75,000 หุ้น บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด 
จ านวน 75,000 หุ้ น บริษัท รัตนรักษ์ จ ากัด จ านวน 75,000 หุ้ น บริษัท เค กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน 24,996 หุ้ น บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากัด จ านวน 150,001 หุ้น นายวีระพันธุ์      
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ทีปสวุรรณ จ านวน 1 หุ้น นายศรีทศัน์ ไชยก าเนิด จ านวน 1 หุ้น และนางสาวเสาวลกัษณ์ 
สนุนานนท์ จ านวน 1 หุ้น ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 13.661 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 5,464,400 
บาท โดยบริษัทจะช าระราคาซือ้ขายหุ้นดงักล่าวเป็นเงินสด ทัง้นี ้การซือ้ขายหุ้นดงักล่าวจะ
กระท าภายหลังจากท่ีสเตอร์ลิงได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 40,000,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว 

2.2  ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 232,964,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จ ากดั (“BBTV”) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กบับริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 596,387,840.00  บาท 
ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่าราคาตลาด โดย
ราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วค านวณโดยอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท
ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี  ้โดยบริษัทจะน าเงิน
ท่ีได้จากการเพ่ิมทุนดงักล่าวไปให้สเตอร์ลิงกู้ ยืม (ภายหลงัจากท่ีบริษัทเข้าถือหุ้นในสเตอร์
ลิงเรียบร้อยแล้ว) หรือน าไปลงทนุเพ่ิมเติมในสเตอร์ลิงโดยการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของสเตอร์
ลิงเพ่ือให้สเตอร์ลิงน าเงินท่ีได้รับจากการกู้ ยืมหรือจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไปใช้ช าระคืนหนี ้
บางสว่นท่ีสเตอร์ลิงมีอยู่กบั BBTV และ/หรือ BBTVEQ 

และมอบอ านาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการเข้าท ารายการตามข้อ 2.1 ถึง 2.2 
ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 2,927,911,621 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 237,038 หุ้น 
 
3. มีมติอนุมัติให้บริษัทซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จ ากัด (“ต้นสน”) จ านวน 

1,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของทุนจดทะเบียนใหม่
ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะ
ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในต้นสนเป็นเงินสด 
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และมอบอ านาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท ต้นสน
เพลินจิต จ ากดั ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 2,927,911,621 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ  
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 
4. มีมติอนุมัติการซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9   จากบริษัท   

แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท จ านวน 11 
แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงสีกนั 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 

9”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 20,893,900.00 บาท โดยบริษัทจะช าระราคาค่าท่ีดิน
โครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดงักลา่วเป็นเงินสด  

โดยมอบอ านาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง  
เฟส 8 และ เฟส 9 ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 218,266,902 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
5. มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้

ข้อความใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ข้อความเดิม 

“ข้อ 9  บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของตนเองไมไ่ด้” 

“ข้อ 10  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้บุคคลท่ี
มิได้มีสญัชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด” 
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ข้อความใหม ่
“ข้อ 9  บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของตนเองไมไ่ด้ เว้นแต ่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)        บริษัทอาจซือ้หุ้ นคืนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุม      
ผู้ ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
และสิทธิในการรับเงินปันผลซึง่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้ นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซือ้หุ้ นคืนนัน้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง
การเงิน การซือ้หุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทซือ้หุ้นคืนในจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระ
แล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่อันเน่ืองมาจากการซือ้หุ้ นคืนนัน้ จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไมม่ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

การซือ้หุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้” 

“ข้อ 10  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้บุคคลท่ี
มิได้มีสญัชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด” 

 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,659,129 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 
6. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน    5,094,903,133 บาท  เป็น 

5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 4,203 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามญัท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ท่ีได้ออกไปแล้ว และยังคงเหลืออยู่
จ านวน 164,375,658 หุ้น) เพ่ือท่ีบริษัทจะเพ่ิมทนุเป็นจ านวนอื่นตอ่ไปได้ 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 177,481 หุ้น 
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7. มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,094,898,930 บาท (ห้าพนัเก้าสิบสี่ล้านแปด
แสนเก้าหมื่นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 5,094,898,930 หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบสี่ล้านแปด
แสนเก้าหมื่นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 5,094,898,930  หุ้น (ห้าพนัเก้าสิบสี่ล้านแปด

แสนเก้าหมื่นแปดพนัเก้า
ร้อยสามสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ไมม่ี"  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
8. มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากจ านวน 5,094,898,930 บาท เป็นจ านวน 

5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 232,964,000 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
9. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,327,862,930 บาท (ห้าพนัสามร้อยย่ีสิบเจ็ด
ล้านแปดแสนหกหมื่นสอง
พนัเก้าร้อยสามสิบบาท) 
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 แบ่งออกเป็น 5,327,862,930  หุ้น (ห้าพนัสามร้อยย่ีสิบเจ็ด
ล้านแปดแสนหกหมื่นสอง
พนัเก้าร้อยสามสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 5,327,862,930  หุ้น (ห้าพนัสามร้อยย่ีสิบเจ็ด

ล้านแปดแสนหกหมื่นสอง
พนัเก้าร้อยสามสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ไมม่ี"  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

   

10. มีมตอินมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน  232,964,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
เสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ให้แก่ บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ  
2.56  บาท  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

  
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                         (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
           เลขานกุารบริษัท  


