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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 11 มีนาคม 2554 
 

 ข้าพเจ้า บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
2/2554 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2554 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้ 
 

1.  การเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้ที่ 2/2554 ได้มีมติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (Par 
Value) จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 4,109,449,080 บาท 
แตจ่ านวนหุ้นสามญัของบริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 1,027,362,270 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,109,449,080 บาท เป็น 
5,094,903,133 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 985,454,053 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 
985,454,053 บาท  
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน 985,454,053 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท รวมมลูคา่ 985,454,053 บาท โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1  รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม :ใหม่) 

ราคาขาย  
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน  เวลา จองซือ้ 
และช าระค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากดั 

547,942,960 - 1.83 ก าหนดภายหลงั  (ก) 

2. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั   162,066,939 - 1.83 ก าหนดภายหลงั (ข) 

3. ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นหุ้นปันผล 111,066,191 37 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) ตอ่    1 หุ้น

ปันผล 

- ภายในวนัท่ี            
27 พฤษภาคม 

2554 

(ค) 

4. เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ซึง่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

164,377,963 25 หุ้นเดมิ (มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) ตอ่ใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
1 หนว่ย (ใบส าคญัแสดง
สทิธิ 1 หนว่ยสามารถใช้ซือ้

หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น) 

- ภายในวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 

2554 

(ง) 
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หมายเหตุ : ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมตดิงันี ้: 
  

(ก) อนมุตัิให้บริษัทซือ้ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่นท่ี 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด มลูค่ารวม 1,930,036,064 บาท โดยจะช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ที่จะซือ้ดงักล่าว ด้วยหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 547,942,960 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย   
หุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่าหุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 บาท และสว่นที่เหลือช าระ
เป็นเงินสดและรับโอนภาระตามสญัญาที่เก่ียวข้อง   

(ข) อนุมตัิให้บริษัทซือ้ที่ดินเปล่าบริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน 
จ ากดั มลูคา่รวม 296,582,500 บาท โดยจะช าระราคาซือ้ขายสนิทรัพย์ที่จะซือ้ดงักลา่ว ด้วยหุ้นสามญั
ออกใหม่ของบริษัทจ านวน 162,066,939 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.83 บาท รวมมลูคา่หุ้นสามญัออกใหมท่ัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท และสว่นที่เหลอืช าระเป็นเงินสด 

(ค) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน
ไม่เกิน 111,066,191 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 37 หุ้นเดิม   
(มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ตอ่ 1 หุ้นปันผล  

(ง) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 164,377,963 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
เพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“GLAND-W1”) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 1 หนว่ย  

 

2.2   การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 
          เศษของหุ้นให้ปัดทิง้  
                 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จัดสรร 
          ไมม่ี 

 

3.    ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ 

โรงแรมดสุิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และก าหนดวนัก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 และวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับปันผลและใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที่ 30 มีนาคม 2554   

 
 

4.    การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 
ไมม่ี 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1 เพื่อใช้ช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด และจากบริษัท แกรนด์ 
 ฟอร์จนู จ ากดั ตามที่ระบไุว้ในหมายเหตขุ้างต้น 
5.2 เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 37 หุ้นเดิม (มลูค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) ตอ่ 1 หุ้นปันผล  
5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1  (“GLAND-W1”)

 ซึง่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 25 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ตอ่
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 1 หนว่ย 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 บริษัทสามารถน าหุ้นเพิ่มทุนครัง้นีไ้ปช าระค่าสินทรัพย์ซึ่งสามารถพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใน

อนาคตซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรตอ่บริษัทในระยะยาว 
6.2 การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้ นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่อง

 ของทนุหมนุเวียนของบริษัทในการพฒันาโครงการในอนาคต 
6.3 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุน

 หมนุเวียน รวมทัง้เสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพิ่มทนุเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ซึง่สามารถพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพ รวมทัง้การจ่ายหุ้นปัน
ผลของบริษัทและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นรักษาสภาพคล่องของเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทในการพฒันาโครงการซึ่งโครงการอสงัหาริมทรัพย์จะท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่สงูขึน้ใน
อนาคตและ จะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้ 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/การ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
-ไมม่ี- 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2554                    11 มีนาคม 2554 
 เพื่ออนมุตัใิห้เพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ฯลฯ 
 

9.2 วนั Record Date 29 มีนาคม 2554 
  

9.3 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ 30 มีนาคม 2554 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น     

  

9.4  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554                         28 เมษายน 2554 
  เพื่ออนมุตักิารเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ ฯลฯ 
 

9.5 น ามติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น   ภายใน 14 วนั 
 และเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ นบัจากวนัประชุม 
  สามญัผู้ ถือหุ้น 
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9.6      วนัก าหนดจ่ายปันผล ภายในวนัที ่ 
  27 พฤษภาคม 2554  

 

9.7      วนัเสนอขายหุ้นสามญั ก าหนดภายหลงัเมื่อ 
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่งๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท า
รายการซือ้ขายสนิทรัพย์
ส าเร็จลง 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

ลายมือช่ือ  _________________________________ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
 (          นายโยธิน บญุดีเจริญ             ) 

 
 

ลายมือช่ือ  _________________________________ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
      (     นางสาวรมณี บญุดเีจริญ             ) 
 
   
 
 


