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ที ่G/006/2556   

วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2556 และก าหนดการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
สิง่ที่สง่มาด้วย  1. สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับการซือ้หุ้ น

สามญัของบริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
 2. สารสนเทศการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั   เก่ียวกบัการรับจ้างออกแบบกบั บริษัท  บีบีทีวี  
  มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
 3. สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 และ

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 4.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

1. มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. รศ.ประพนัิ์พงศ์   เวชชาชีวะ 

2. นายบรรพต          หงษ์ทอง 

3. นายมงคล            เปาอินทร์  

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

2. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 เป็นคา่พาหนะและคา่เบีย้ประชมุดงันี ้
2.1   คา่พาหนะ ในอตัราเทา่กบัปี 2555 ดงันี ้

- ประิานกรรมการ รองประิานกรรมการ  

 และประิานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาทตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ    คนละ 45,000 บาทตอ่เดือน 

- กรรมการอื่น    คนละ 35,000 บาทตอ่เดือน 



2/12 

2.2 คา่เบีย้ประชมุ 

- ประิานกรรมการ รองประิานกรรมการ  

 และประิานกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ    คนละ 10,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

- กรรมการอื่น    คนละ 10,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

3. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  4579 หรือนายกฤษ
ดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน           ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3930  แห่งบริษัท  ส านกังานเอินส์ทแอนด์ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับปี 2556 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน  
1,435,000 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนสามหมื่นห้าพนับาทถ้วน) และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
4. มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุิิและงดการจ่ายปันผลประจ าปี 2555 โดยจดัสรรก าไรสทุิิประจ าปี 

2555 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

5. อนุมตัิการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (BBTVM) จ านวนรวม 50,000 
หุ้น ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดใน BBTVM จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นของ BBTVM 
ได้แก่บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากัด จ านวน 15,000 หุ้น , บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจ
เมนท์ จ ากดั จ านวน 12,500 หุ้น , บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากดั จ านวน 12,500 หุ้น , บริษัท 
สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จ ากดั จ านวน 9,993 หุ้น และผู้ ถือหุ้นรายย่อย 7 ราย จ านวน 7 หุ้น  ใน
ราคาซือ้ขายหุ้นละ 775.84 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 38,792,139 บาท โดยบริษัทจะช าระราคาซือ้
ขายหุ้นดงักลา่วเป็นเงินสด 

 

โดยมอบอ านาจให้ นายโยิิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยิิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้หุ้ นสามญัใน BBTVM ดงักล่าว
ข้างต้นได้ทกุประการ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการโอนขายหุ้นดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จ าหน่ายไป”) และ
เป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง 
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การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการและ
รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี ้
 
บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตอ่เมือ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษัทได้อนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาตา่ง  ๆที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
การเข้าท ารายการตามข้อ 5 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทิิ
ออกเสียง โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความสมเหตสุมผลของรายการเพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 
อนึ่ง ในการพิจารณาเร่ืองการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการบริษัท  
ซึง่เป็นกรรมการใน BBTVM ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้เนื่องจากเป็น  
ผู้มีสว่นได้เสยี 
  

6. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  2 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่  2” หรือ “GLAND-W2”) จ านวนไม่เกิน 213,114,517 หน่วย ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 25 หุ้นเดิม (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 
1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่ 2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยสรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสทิิิ ครัง้ที่ 2 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทิิในการได้รับใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่  2 ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 
2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิิีปิด
สมดุทะเบียน ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556  

 

และมอบอ านาจให้ นายโยิิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยิิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่ 2 รวมทัง้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่ 2 
ดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือสง่มอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิิิ ครัง้ที่ 2 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง เป็นต้น และให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้การให้สิทิิในการรับใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่ 2 ดงักลา่วยงัไม่มีความแน่นอนขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 



4/12 

7.       มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 213,114,517 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหมจ่ านวน 213,114,517 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

8. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนิิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,540,977,447 บาท (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,540,977,447   หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดบาท) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 5,540,977,447  หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดบาท) 

 หุ้นบริุมสทิิิ - หุ้น (- หุ้น)” 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

9. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 213,114,517 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 213,114,517 หุ้ น เพื่อส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทิิของ ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทิิ ครัง้ที่ 2 ที่จะออกตามข้อ 6 ข้างต้นและ/หรือเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สิทิิ
และอตัราการใช้สทิิิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1  

และมอบอ านาจให้นายโยิิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยิิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าว
ข้างต้นได้ทกุประการ และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
10. มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้

ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัตามข้อ 5 ข้างต้น 
 

11. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2555 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2555 สิน้สุดวันที่ 31 ิันวาคม 
2555 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2
ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนิิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

วาระท่ี 9 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 อนัเนื่องมาจากการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั  

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทิิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัที่ 
27 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิิี
ปิดสมดุทะเบียน ในวนัที่ 28 มีนาคม 2556   (ข) ได้รับใบส าคญัแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 2 (Record Date) ในวนัที่  7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม 
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิิีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                  เลขานกุารบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

สรุปรายละเอียดส าคญัของการออกใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิิิ ใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 

2 (“GLAND – W2” หรือ "ใบส าคญัแสดงสทิิิ") 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิิิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิิิที่เสนอขาย ไมเ่กิน 213,114,517 หนว่ย 

(จ านวนที่ออกได้ค านวณเผ่ือกรณีหากมีการใช้สิทิิ GLAND-W1 แปลงเป็นหุ้นสามัญครบ
จ านวนที่คงเหลืออยู่ปัจจุบนั ซึ่งเท่ากบั 163,980,654 หน่วย ทัง้นีผู้้ ถือ GLAND-W1 สามารถ
ใช้สทิิิแปลง GLAND-W1 ได้ในเดือนมีนาคม 2556 นี ้ 
ทัง้นีใ้นท้ายที่สดุแล้วจ านวน GLAND-W2 ที่ออกจะค านวณตามสดัสว่นของจ านวนหุ้นสามญั
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มีสิทิิรับ GLAND-W2 ซึ่งได้แก่วนัที่ 7 
พฤษภาคม 2556) 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
อายใุบส าคญัแสดงสทิิิ ประมาณ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิิิ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสทิิิ 

ไมเ่กิน 213,114,517 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  
การค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิ แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
ดงันี ้

1.  กรณีไมม่ีผู้ใช้สทิิิ GLAND-W1 เพิ่มเติมใน มีนาคม 2556 
จ านวนหุ้นทัง้หมดทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิมีรายละเอียด ดงันี ้

จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิ รุ่นท่ี 1 (“GLAND-W1”)    163,980,654 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิ รุ่นท่ี 2 (“GLAND-W2”)    
206,555,291* 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิิิใบส าคญัแสดงสทิิิ GLAND-W1     6,000,000 

รวมทัง้สิน้                        376,535,945 
(*หมายเหต ุ: กรณีที่ไมม่ีผู้ใช้สทิิิ GLAND-W1 เพิ่มเติมภายใน มีนาคม 2556 จะสามารถ
ค านวณจ านวนการออก GLAND-W2 = 5,163,882,276 / 25 = 206,555,291 หนว่ย) 
 
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วทัง้หมด ณ 17 มกราคม 2556 เทา่กบั 5,163,882,276 หุ้น 
 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิทัง้หมด                    =   376,535,945 
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วทัง้หมด                                                              5,163,882,276 
                                                                                                                 =  7.29 %   
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2.  กรณีมีผู้ใช้สทิิิ GLAND-W1 ครบทัง้จ านวนท่ีคงเหลอือยูปั่จจบุนั 163,980,654 

หนว่ย ใน มีนาคม 2556 
จ านวนหุ้นทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิมีรายละเอียด ดงันี ้

จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิ รุ่นท่ี 1 (“GLAND-W1”)               - 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิ รุ่นท่ี 2 (“GLAND-W2”)    213,114,517 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิิิใบส าคญัแสดงสทิิิ GLAND-W1               - 

รวมทัง้สิน้                         
213,114,517ทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว (ณ 17 มกราคม 2556) รวมกบัหุ้นท่ีเกิดจากการใช้
สทิิิ GLAND-W1 เทา่กบั = 5,163,882,276 + 163,980,654 = 5,327,862,930 หุ้น 
 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิทัง้หมด                    =   213,114,517 
                      ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วทัง้หมด                                        5,327,862,930 
                                                                                                                =  4.00 %   
ดงันัน้ จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิิิทัง้หมด จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของ
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

วิิีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิิิ จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น รายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2556  (และจากการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิิีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2556  ) และได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทิิดงักลา่ว ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดิม 25 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิิิ 1 หนว่ย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทิิเหลือจาก
การค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัสทิิิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน  

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิิิ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
หลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อตัราการใช้สทิิิ ใบส าคญัแสดงสิทิิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทิิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิิิ) 

ราคาการใช้สทิิิ 1.00 บาท เว้นแตจ่ะมกีารปรับราคาการใช้สทิิิตามเง่ือนไขการปรับสทิิิ 
ระยะเวลาและก าหนดการใช้สทิิิ ก าหนดการใช้สทิิิได้ทกุวนัท่ี 30 มิถนุายน  ของทกุปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทิินับแต่

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิิิ ในกรณีที่วนัใช้สิทิิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ เลื่อนวนัใช้สิทิิดงักล่าวเป็นวนัก่อนหน้าการใช้สิทิิ ซึ่งวนัก าหนดใช้สิทิิ 
วนัสดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิิิมีอายคุรบก าหนด (วนัใช้สทิิิครัง้สดุท้าย)  
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายมีสทิิิก าหนดวนัใช้สทิิิครัง้แรกและครัง้สดุท้ายได้
ตามที่เห็นสมควรภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขาย ใบส าคญั
แสดงสทิิิ ดงักลา่ว 
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ระยะเวลาแสดงจ านงในการใช้สทิิิครัง้
สดุท้าย 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิิิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทิิ ดงักลา่ว โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ 
และ/หรือกรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจ 
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิิิ บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิิิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิิิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิิิไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

สทิิิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิิิของใบส าคญัแสดงสทิิิครัง้นี ้จะมสีทิิิและสภาพหุ้นเทา่เทียม
กบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิิิ
เหลอือยู ่

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิิิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล หรือกลุม่บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทิิ 
โดยรวมถึงการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทิิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับใบส าคญั
แสดงสทิิิและการออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทิิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญั
แสดงสทิิิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิิิตามใบส าคญัแสดงสทิิิ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทิิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้
สทิิิ เว้นแตก่ารเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิิิ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิิิในใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน 
กรณีที่ 2 บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน (ผู้
ถือหุ้นเดิมขายใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ทัง้จ านวน) 

1. ผลกระทบตอ่สทิิิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ 
กรณีที่ 2 เทา่กบัร้อยละ 3.85 

2. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution)  
ทัง้กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 เทา่กบัร้อยละ 3.85 

3. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตลาดของหุ้น ตามสตูรการ
ค านวณตอ่ไปนี ้ 
 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงั
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เสนอ ขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ ก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัทโดยค านวณราคาตลาดก่อนเสนอขายจากราคาตลาดถวัเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 15 วนัท าการกอ่นวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทมมีตใินวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 เทา่กบั 3.95 บาทตอ่หุ้น 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid up) + 
(ราคาใช้สทิิิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) / จ านวนหุ้น paid up + จ านวน
หุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ = 3.833 บาทตอ่หุ้น 
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นเทา่กบัร้อยละ 2.96 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิิิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 มีนาคม 2556 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2556 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้ 
 
1.  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครัง้ที่  3/2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
5,327,862,930  บาท เป็น  5,540,977,447 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 213,114,517 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูคา่ 213,114,517 บาท  
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน 213,114,517 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท รวมมลูคา่ 213,114,517 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1  รายละเอียดการจัดสรร 

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
 (เดมิ:ใหม)่ 

ราคา  (บาท) วนั เวลาจองซือ้
และช าระคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นและ/หรือเพื่อรองรับการ
ปรับราคาใช้สทิิิและอตัราการ
ใช้สทิิิของผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 

213,114,517 25 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) ตอ่ใบส าคญั
แสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
1 หนว่ย (ใบส าคญัแสดง
สทิิิ 1 หนว่ยสามารถใช้ซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น) 

1.00 
(ราคาใช้สทิิิ) 

เพื่อรองรับการใช้
สทิิิของ  

GLAND W-2 

รองรับการใช้
สทิิิของ  

GLAND W-2 

 
2.2   การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 
          เศษของหุ้นให้ปัดทิง้  
                 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จัดสรร 
          ไมม่ี 

 
3.    ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม   

โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งคอก  เลขที่  2  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และก าหนดวนัก าหนด
สิทิิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 (Record Date) ในวนัที่ 27 มีนาคม 
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2556  และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิิีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที่ 28 มีนาคม 2556  และวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทิิรับใบส าคญัแสดงสิทิิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่  7 พฤษภาคม 2556 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิิีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที่ 8 พฤษภาคม 
2556   

 
4.    การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 
ไมม่ี 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
เพื่อรองรับการใช้สิทิิตามใบส าคญัแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“GLAND-W 2”) ซึ่งจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ
ใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้น 1 หนว่ยและ/หรือเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สทิิิและอตัราการใช้สทิิิของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การออกใบส าคญัแสดงสทิิิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจะเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุ หมุน เวี ยน 
รวมทัง้เสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้เพื่อรองรับการขยายิุรกิจของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การออกใบส าคญัแสดงสิทิิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทในการพฒันาโครงการซึ่งโครงการอสงัหาริมทรัพย์จะท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่สงูขึน้ในอนาคต
และ จะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้ 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
-ไมม่ี- 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2556                    12 มีนาคม 2556 
 เพื่ออนมุตัใิห้เพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ฯลฯ 
 
9.2 วนั Record Date ส าหรับสทิิิในการเข้าร่วมประชมุ 27 มีนาคม 2556 
  
9.3 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ 28 มีนาคม 2556 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิิีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น     
  

9.4  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556                         25 เมษายน 2556 
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  เพื่ออนมุตักิารเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ ฯลฯ 
 
9.5         วนั Record Date ส าหรับสทิิิในการได้รับใบส าคญัแสดงสทิิิ 7 พฤษภาคม 2556 
 ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 
 
 
9.6 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ 8 พฤษภาคม 2556 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิิีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น     
  

9.7  น ามติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ 14 วนันบัจากวนั
ประชุม 

  สามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 
 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ  ________________________________กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
 (          นายโยิิน บญุดีเจริญ             ) 

 
 
 

ลายมือช่ือ  _______________________________ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
      (     นางสาวรมณี บญุดเีจริญ             ) 

 


