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ที่ G/018/2554  
     

 วันที่ 18 เมษายน 2554 
 
 
เร่ือง สารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) คร้ังที่ 
2/2554 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทไดมาซ่ึงสินทรัพย จํานวน 2 รายการ (“การเขาทํารายการ”) จาก
บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด  โดยตกลงชําระคาตอบแทนการไดมาบางสวน
ดวยหุนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะสงผลทําใหจํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปล่ียนแปลงไป ภายหลังที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัท ไดอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว  โดยโครงสรางการถือหุนของบริษัทกอนและ
หลังเขาทํารายการ เปนดังนี้  
 

ผูถือหุน   กอนทํารายการ (1)  หลังทํารายการ (2) 
   จํานวนหุน (3)  รอยละ   จํานวนหุน (3)  รอยละ  

 1. กลุมบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด        

     - บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (4) 1,771,143,088  43.10  2,319,086,048  48.12  
     - บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  268,208,888  6.53  268,208,888  5.57  
     - นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ  99,782,896  2.43  99,782,896  2.07  
     - น.ส. รมณี บุญดีเจริญ  99,782,896  2.43  99,782,896  2.07  

  รวม   2,238,917,768  54.48  2,786,860,728  57.83  

 2. กลุมบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด      
     - บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด  762,741,928  18.56  762,741,928  15.83  
     - บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด  118,106,400  2.87  118,106,400  2.45  
     - บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด  15,885,792  0.39  15,885,792  0.33  
     - บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด  235,156,792  5.72  235,156,792  4.88  
     - บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด  96,464,000  2.35  96,464,000  2.00  

 รวม  1,228,354,912  29.89  1,228,354,912  25.49  
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ผูถือหุน   กอนทํารายการ (1)  หลังทํารายการ (2) 

   จํานวนหุน (3)  รอยละ   จํานวนหุน (3)  รอยละ  

 3. บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิเอทส จํากัด  315,039,244  7.67  315,039,244  6.54  
 4. บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (4),(5) -  -   162,066,939  3.36  
 5.  Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited  160,000,000  3.89  160,000,000  3.32  
 6. กลุมนางยุวดี บุญครอง  34,228,220  0.83  34,228,220  0.71  

 7. กลุมนายประกิจ เลาหวิศิษฎ  14,192,400  0.35  14,192,400  0.29  
 8. บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  13,635,900  0.33  13,635,900  0.28  
 9. กลุมนายเจษฎา  เลิศนันทปญญา 7,654,400  0.19  7,630,400  0.16  
 10. กลุมนายสมศักด นันทยาภิรมย  7,195,200  0.18  7,195,200  0.15  
 11.  อื่นๆ  90,231,036  2.20  90,255,036  1.87  

 รวม  4,109,449,080 100.00  4,819,458,979 100.00  

หมายเหตุ  (1) ขอมูลผูถือหุนลาสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 

(2) จํานวนและสัดสวนการถือหุนหลังทํารายการซื้อสินทรัพยคร้ังนี้ (ไมรวมจํานวนหุนที่ออกเพื่อจายหุนปนผล
และเพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหกับผูถือหุนเดิม)  

(3) จํานวนหุน คํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2554 ที่
อนุมัติใหเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 4 บาท เปนหุนละ 1 บาท) 

(4) ผูถือหุนที่ไดหุนมาจากการเขาทํารายการคร้ังนี้  

(5) บริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด ถือหุนโดย บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบุคคลที่เก่ียวของใน
สัดสวนรอยละ 40 บริษัท ทุนมหาโชค จํากัด สัดสวนรอยละ 30 และบริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด สัดสวน
รอยละ 30  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                                                                               (นางสาวรมณี บุญดีเจริญ) 
                                                                                รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบัญชีและการเงิน 

 


