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ที ่G/005/2554  
        

วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 
 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2554 และก าหนดการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
สิง่ที่สง่มาด้วย  1. สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับการซือ้ที่ดิน

โครงการแกรนด์ พระราม 9 และที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง 
 2. สารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการโอน

ขายหุ้นสามญัในบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
 3. สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 และ

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 4.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อ
วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

1. มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1.  นายโยธิน             บญุดีเจริญ 
2.  นายยงยทุธ          วิทยาวงศรุจิ 

 3.  นายเจริญ             จิรวิศลัย์ 

 และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 
2. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2554 เป็นคา่พาหนะดงันี ้

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

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
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3. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2982 หรือนางวิไลรัตน์ 
โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 5599 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2554 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็น
เงิน  940,000 บาท และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
4. มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทนุจด

ทะเบียนของบริษัทจะคงเดิมคือ 4,109,449,080 บาท แต่หุ้ นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 
1,027,362,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ตอ่ไป 

 
5. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตรา

ไว้ เป็นดงันี ้

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,109,449,080 บาท (สีพ่นัหนึง่ร้อยเก้าล้านสีแ่สนสี่
หมื่นเก้าพนัแปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,109,449,080 หุ้น (สีพ่นัหนึง่ร้อยเก้าล้านสีแ่สนสี่
หมื่นเก้าพนัแปดสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 4,109,449,080 หุ้น (สีพ่นัหนึง่ร้อยเก้าล้านสีแ่สนสี่

หมื่นเก้าพนัแปดสบิหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น) 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 
6. มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายปันผลประจ าปี 2553 โดยจ่ายเป็นเงินสดและเป็นหุ้น

สามญัของบริษัท ดงันี ้

6.1  จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2553 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,900,000 บาท (สาม
ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

6.2  จ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้
6.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวน 12,340,687.92 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่น

หกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา   
หุ้นละ 0.003003003 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
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6.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบ
เอ็ดล้านหกหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้ น   
ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 111,066,191.24 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกหมื่นหก
พนัหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.027027027 บาท ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณได้
ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลส าหรับหุ้น
เดิม (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้นละ 0.027027027 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03003003 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 123,406,879.16 
บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิสามล้านสี่แสนหกพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) เงินปันผลทัง้หมด
จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที่ 30 
มีนาคม 2554 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินวนัที่ 27 พฤษภาคม 2554 หลงัจากที่บริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นตามข้อ 4 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน      
จดทะเบียนตามข้อ 10 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดค านวณจ านวนปันผล (ทัง้เงินสดและหุ้น
สามญั) ท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเสมือนวา่ได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลข้างต้นยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 
 

7. อนุมัติการซือ้ที่ดิน เปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ  
เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั (“เจริญกฤษ”) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท จ านวนทัง้สิน้ 21 แปลง 
เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง    
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้
เป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท  โดยบริษัทจะช าระราคาค่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 เป็น 
(i) หุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทจ านวน 547,942,960 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคา
เสนอขายหุ้ นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าหุ้ นสามัญออกใหม่ทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 บาท และ       
(ii) สว่นที่เหลือจ านวน 813,320,000.00 บาท ช าระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะหกัภาระเงินมดัจ าค่า
จะซือ้หรือจะเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จ านวน 113,980,446.16 บาท ท่ีบริษัท พระราม 9 
สแควร์ จ ากดั (“พระราม 9”) ได้ช าระให้กบั  เจริญกฤษภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน ฉบบั 
ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ระหวา่ง  เจริญกฤษและพระราม 9  (“สัญญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดิน”) 
ซึง่บริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดินดงักลา่วมาจากเจริญกฤษ 
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 ทัง้นี ้นอกจากบริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สญัญาจะซือ้หรือจะเช่าที่ดินดงักล่าวข้างต้นมา
จากเจริญกฤษแล้ว บริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้บนัทกึความเข้าใจ ฉบบัลงวนัที่ 16 มิถนุายน 
2552 และบนัทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่างเจริญกฤษและพระราม 9 
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการท าผนงักันดินที่พระราม 9 ได้ท าการก่อสร้างไว้ในที่ดินโครงการแกรนด์ 
พระราม 9 จ านวน 105,930,000 บาท โดยเจริญกฤษจะต้องช าระคืนค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่
พระราม 9 หากพระราม 9 ไม่ซือ้หรือเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ภายใต้สญัญาจะซือ้หรือ
จะเช่าที่ดิน 

 

โดยมอบอ านาจให้นายเจริญ จิรวิศลัย์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายเจริญ จิรวิศลัย์ เป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้ที่ดินโครงการแกรนด์  พระราม 9 ดังกล่าว
ข้างต้นได้ทกุประการ ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายที่ดิน 
และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการซือ้ขายที่ดินดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท 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 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการและ
รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทีส่ง่มาพร้อมนี ้

 

บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตอ่เมือ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทได้อนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาตา่ง  ๆที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ที่จะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วส าเร็จลง 
 

การเข้าท ารายการตามข้อ 7 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตสุมผลของรายการเพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

อนึ่ ง  ในการพิจารณาเ ร่ืองการเ ข้าท ารายการดังกล่าว ข้าง ต้น นายโยธิน บุญดี เจ ริญ  
นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และ นายมงคล 
เปาอินทร์ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในเจริญกฤษ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เนื่องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 
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8. อนุมัติการซื อ้ที่ดิน เปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7  จากบริษัท แกรนด์  
ฟอร์จนู จ ากดั (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท จ านวน 3 แปลง เนือ้ที่รวม
ทัง้สิน้ 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 
296,582,500.00 บาท โดยบริษัทจะช าระราคาค่าที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดงักลา่ว
เป็นหุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทจ านวน 162,066,939 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่าหุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท สว่นที่เหลือ
จะช าระเป็นเงินสด  

โดยมอบอ านาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญาซือ้
ขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการซือ้ขายที่ดินดงักลา่ว  
 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการปรากฏในสารสนเทศ
การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่สง่มาพร้อมนี ้
 

บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตอ่เมือ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทได้อนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาตา่ง  ๆที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ที่จะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วส าเร็จลง 
 

การเข้าท ารายการตามข้อ 8 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตสุมผลของรายการเพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

อนึ่ง ในการพิจารณาเร่ืองการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิรวิศัลย์ นายโยธิน         
บญุดีเจริญ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึง่เป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จนู รวมทัง้นาย
ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการใน
เจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุ้ นอยู่ในแกรนด์ ฟอร์จูน) ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เนื่องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 
 

9. อนมุตัิการโอนขายหุ้นสามญัในบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั (“KKCC”) ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมด
จ านวนรวมทัง้สิน้ 30,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทนุจดทะเบียนของ KKCC) ให้แก่
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั (“BBTVEQ”)  ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาซือ้ขาย  
หุ้นละ 17.33 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่รวม 520,000,000 บาท โดยราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นราคาที่สงู
กว่ามลูค่าตามบญัชีหรือราคาทนุของเงินลงทนุใน KKCC และสงูกว่าราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัท  
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โดยมอบอ านาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการโอนขายหุ้นสามัญใน KKCC ให้แก่ 
BBTVEQ ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการโอนขายหุ้นดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่วปรากฏ
ในสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสง่มาพร้อมนี  ้
 

บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตอ่เมือ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทได้อนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาตา่ง  ๆที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รวมทัง้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ที่จะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วส าเร็จลง 

 

การเข้าท ารายการตามข้อ 9 นี ้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความสมเหตสุมผลของรายการเพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 

อนึ่ง ในการพิจารณาเร่ืองการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการบริษัท  
ซึง่เป็นกรรมการใน BBTVEQ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เนื่องจากเป็น 
ผู้มีสว่นได้เสยี 
  

10. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  1 
(“ใบส าคัญแสดงสิทิิ ครัง้ที่  1” หรือ “GLAND-W1”) จ านวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 25 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 
หน่วยของใบส าคญัแสดง ครัง้ที่ 1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยสรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคญั
แสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 
2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียน ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 จะ
ท าขึน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยบริษัทจะคิดค านวณจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
ที่มีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 ใหมเ่สมือนวา่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น
แล้ว 

 

และมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 รวมทัง้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 
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ดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือสง่มอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง เป็นต้น และให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้การให้สิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ดงักลา่วยงัไม่มีความแน่นอนขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 

 

11.      มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 985,454,053.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 985,454,053 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้น าเร่ืองดงักล่าว
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

12. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,094,903,133 บาท (ห้าพนัเก้าสบิสีล้่านเก้าแสน
สามพนัหนึง่ร้อยสามสบิสาม
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,094,903,133  หุ้น (ห้าพนัเก้าสบิสีล้่านเก้าแสน
สามพนัหนึง่ร้อยสามสบิสาม
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 5,094,903,133 หุ้น (ห้าพนัเก้าสบิสีล้่านเก้าแสน

สามพนัหนึง่ร้อยสามสบิสาม
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น) 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

13. มีมตอินมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 985,454,053 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้

(1)  จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญัของบริษัท ตามข้อ 6 ข้างต้น 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 547,942,960 หุ้น (รวมมลูค่าหุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 
1,002,735,616.80 บาท) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับเจริญกฤษที่น าเอาที่ดินโครงการ
แกรนด์ พระราม 9 ส่วนที่ 2 จ านวน 21 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 14-1-32.2 ไร่ หรือ 
5,732.2 ตารางวา ตัง้อยู่ที่  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) มาช าระคา่หุ้นสามญัออกใหม่
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ของบริษัทจ านวนดงักล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวมของที่ดินโครงการ  
แกรนด์ พระราม 9 ทัง้สิน้เป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท และบริษัทจะช าระค่าที่ดิน
สว่นท่ีเหลอืเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 7 ข้างต้น  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 162,066,939 หุ้น (รวมมลูค่าหุ้นสามญัออกใหม่ทัง้สิน้ 
296,582,498.37 บาท) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กบัแกรนด์ฟอร์จนูที่น าเอาที่ดินโครงการ
แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จ านวน 3 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 31-2-99.5  ไร่ หรือ 
12,699.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่  ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) มาช าระค่าหุ้นสามญั
ออกใหม่ของบริษัทจ านวนดงักล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด  โดยมลูค่ารวมของที่ดิน
โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ทัง้สิน้เป็นเงิน 296,582,500.00 บาท และบริษัทจะ
ช าระคา่ที่ดินสว่นท่ีเหลอืเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 8 ข้างต้น 

 (4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 164,377,963 หุ้น เพื่อส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิของ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 ที่จะออกตามข้อ 10 ข้างต้น 

และมอบอ านาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าว
ข้างต้นได้ทกุประการ และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
14. มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มา
และจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัตามข้อ 7 ถึง 9 ข้างต้น 
 

15. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ในวนัที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2553 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 
วาระท่ี 4 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล  
วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการซือ้ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ พระราม 9 สว่น 2 จากบริษัท เจริญ

กฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากดั อนัเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการซือ้ที่ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท 
แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากัด อันเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการโอนขายหุ้นสามญัในบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั ให้แก่บริษัท 
บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั อนัเป็นการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 16 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
วาระท่ี 17 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554  (ข) 
ได้รับปันผล และ (ค) ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 30 
มีนาคม 2554  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                       เลขานกุารบริษัท 


