
 

ที� G/036/2554  

        

วนัที� 18 กรกฎาคม 2554 

 

เรื�อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 6/2554 และกําหนดการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554  

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย  1. สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 2.  แบบรายงานการเพิ�มทนุ 

 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั �งที� 6/2554 เมื�อ
วนัที� 18 กรกฎาคม 2554 ได้มีมตทิี�สาํคญัสรุปได้ดงันี � 

 

1. มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัอนัเนื�องมาจากการเข้า
ซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากัด (“สเตอร์ลิง”) จากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ได้แก่ 

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ �ง จํากดั บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากดั บริษัท รัตนรักษ์ จํากดั บริษัท เค กรุ๊ป 

จํากดั บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี � จํากัด (“BBTVEQ”) นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ นายศรีทศัน์ ไชยกําเนิด 

และนางสาวเสาวลกัษณ์ สนุนานนท์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอร์ลิง”) ซึ�งรายการดงักลา่ว
ประกอบด้วย 

 

1.1 ซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากัด (“สเตอร์ลิง”) จํานวนรวม 400,000 

หุ้น ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดในสเตอร์ลงิ (ภายหลงัจากที�สเตอร์ลิง
ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 40,000,000 บาทแล้ว) จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นของสเตอร์ลิง 

ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ �ง จํากัด จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากัด 

จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท รัตนรักษ์ จํากดั จํานวน 75,000 หุ้น บริษัท เค กรุ๊ป จํากดั จํานวน 

24,996 หุ้น บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี � จํากัด จํานวน 150,001 หุ้น นายวีระพนัธุ์  ทีปสวุรรณ 

จํานวน 1 หุ้น นายศรีทศัน์ ไชยกําเนิด จํานวน 1 หุ้น และนางสาวเสาวลกัษณ์ สนุนานนท์ 

จํานวน 1 หุ้น ในราคาซื �อขายหุ้นละ 13.661 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 5,464,400 บาท โดย

บริษัทจะชําระราคาซื �อขายหุ้นดงักล่าวเป็นเงินสด ทั �งนี � การซื �อขายหุ้นดังกล่าวจะกระทํา

ภายหลงัจากที�สเตอร์ลงิได้เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 40,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว 
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1.2  ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 232,964,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื�อเสนอขายให้กบับคุคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุที� ทจ.28/2551 เรื�องการขออนุญาต และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออก
ใหม ่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั (“BBTV”) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
บริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 596,387,840.00  บาท ทั �งนี � 
ราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วไมเ่ป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ�ากวา่ราคาตลาด โดยราคาเสนอ

ขายหุ้นดงักล่าวคํานวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นของบริษัทย้อนหลงั 

15 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติในครั �งนี � โดยบริษัทจะนําเงินที�ได้จาก
การเพิ�มทนุดงักลา่วไปให้สเตอร์ลงิกู้ยืม (ภายหลงัจากที�บริษัทเข้าถือหุ้นในสเตอร์ลงิเรียบร้อย

แล้ว) หรือนําไปลงทุนเพิ�มเติมในสเตอร์ลิงโดยการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของสเตอร์ลิงเพื�อให้

สเตอร์ลงินําเงินที�ได้รับจากการกู้ยืมหรือจากการเพิ�มทนุดงักลา่ว ไปใช้ชําระคืนหนี �บางสว่นที�
สเตอร์ลงิมีอยูก่บั BBTV และ/หรือ BBTVEQ 

 

และมอบอํานาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ   

เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการเข้าทํารายการตามข้อ 

1.1 ถึง 1.2 ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  

 

 ทั �งนี � การเข้าทํารายการข้างต้นเป็นการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มา/จาํหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยง
กนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกัน”)  

 

นอกจากนี � การเข้าซื �อหุ้นในสเตอร์ลิงตามข้อ 1.1 ข้างต้นเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการทั �งหมดของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด (และที�
แก้ไขเพิ�มเติม) 
 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทํารายการตามข้อ 1 ข้างต้นก็ตอ่เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตัิการเข้า
ทํารายการดงักลา่ว และอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทและเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง และคู่สญัญาที�
เกี�ยวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเป็นที�เรียบร้อยแล้ว รวมทั �งเงื�อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ที�จะ
ระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วสาํเร็จลง  
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การเข้าทํารายการตามข้อ 1 นี � บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าทํา
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

 

รายละเอียดอื�นๆ รวมทั �งขนาดของรายการ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้น

ให้แก่ BBTV และรายละเอียดที�สําคญัอื�นๆ ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์

และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�สง่มาพร้อมนี � 
 

อนึ�ง ในการพิจารณาเรื�องการเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการบริษัท   

ซึ�งเป็นกรรมการในสเตอร์ลงิ ไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี � เนื�องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

 

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จํากัด (“ต้นสน”) จํานวน 

1,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของทนุจดทะเบียนใหม่ภายหลงั

การเพิ�มทนุ) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะชําระค่าจอง

ซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในต้นสนเป็นเงินสด 
 

 และมอบอํานาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี

อํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการจองซื �อหุ้ นเพิ�มทุนของบริษัท ต้นสน

เพลนิจิต จํากดั ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 
 

โดยการเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศได้มา/

จําหน่ายไป และเป็นการเข้าทํารายการที� เกี� ยวโยงกันตามประกาศรายการที� เกี� ยวโยงกัน 

โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํา

รายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�สง่มาพร้อมนี �  
 

นอกจากนี � การเข้าซื �อหุ้ นในต้นสนตามข้อ 2. ข้างต้นเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการทั �งหมดของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด (และที�
แก้ไขเพิ�มเติม) 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทํารายการดงักล่าวก็ต่อเมื�อ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าทํา
รายการดงักลา่ว และคู่สญัญาที�เกี�ยวข้องได้ลงนามในสญัญาจองซื �อหุ้นรวมทั �งเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�จะ
ระบุในสญัญาดงักล่าวสําเร็จลง ซึ�งการเข้าทํารายการตามข้อ 2 นี � บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่น
ได้เสยี 

 

 อนึ�ง ในการพิจารณาเรื�องการเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น นายเจริญ จิรวิศลัย์ กรรมการบริษัท   

ซึ�งเป็นกรรมการในต้นสน ไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี � เนื�องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 
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3. อนุมตัิการซื �อที�ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9  จากบริษัท แกรนด์  

ฟอร์จนู จํากดั (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท จํานวน 11  แปลง เนื �อที�
รวมทั �งสิ �น 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตั �งอยู่ที� [ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร] (“ที
ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9”) ใน

ราคาซื �อขายรวมทั �งสิ �นเป็นเงิน 20,893,900.00 บาท โดยบริษัทจะชําระราคาค่าที�ดินโครงการ      

แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดงักลา่วเป็นเงินสด  

 

โดยมอบอํานาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอํานาจ

ในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการซื �อที�ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง  

เฟส 8 และ เฟส 9 ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ  

 

ทั �งนี � การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม 

ประกาศได้มา/จําหนา่ยไป และเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยง
กนั โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการดงักลา่วปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํา

รายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�สง่มาพร้อมนี � 
 

บริษัทจะเข้าทํารายการดงักลา่วก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

และคูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องได้ลงนามในสญัญาตา่ง  ๆที�เกี�ยวข้องเป็นที�เรียบร้อยแล้ว และรวมทั �งเงื�อนไขบงัคบั
ก่อนตา่งๆ ที�จะระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วสาํเร็จลง 

 

การเข้าทํารายการตามข้อ 3 นี � บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าทํา
รายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

 

อนึ�ง ในการพิจารณาเรื�องการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น นายโยธิน  บุญดีเจริญ นายเจริญ         

จิรวิศัลย์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ�งเป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอร์จูน รวมทั �ง     

นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาวรมณี บญุดีเจริญ ซึ�งเป็นกรรมการ
ในเจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ ฟอร์จูน) ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � 
เนื�องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

 

4. มีมติให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 9 และข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม ่

ดงัตอ่ไปนี �  
 

 ข้อความเดิม 

“ข้อ 9  บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจํานําหุ้นของตนเองไมไ่ด้” 
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“ข้อ 10  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนั �นเป็นเหตใุห้บคุคลที�
มิได้มีสญัชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
ทั �งหมด” 

 

ข้อความใหม ่

“ข้อ 9  บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจํานําหุ้นของตนเองไมไ่ด้ เว้นแต ่ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 
(1)        บริษัทอาจซื �อหุ้ นคืนจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที�ประชุม      

ผู้ ถือหุ้นซึ�งแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทเกี�ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
และสทิธิในการรับเงินปันผลซึ�งผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

 

(2) บริษัทอาจซื �อหุ้ นคืนเพื�อบริหารทางการเงิน เมื�อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลอ่งสว่นเกิน และการซื �อหุ้นคืนนั �นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

การซื �อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่น
กรณีที�บริษัทซื �อหุ้นคืนในจํานวนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว ให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 

หุ้นที�บริษัทถืออยู่อันเนื�องมาจากการซื �อหุ้ นคืนนั �น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั �งไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

 

การซื �อหุ้นของบริษัทคืน การจําหน่ายหุ้นที�ซื �อคืน และการตดัหุ้นที�ซื �อคืน ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั �น” 
 

“ข้อ 10  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนั �นเป็นเหตใุห้บคุคลที�
มิได้มีสญัชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
ทั �งหมด” 

 

5. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 5,094,903,133 บาท เป็น 5,094,898,930  บาท 

โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 4,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้น

สามญัที�สํารองไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ออกและเสนอขายให้แก่    
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ที�ได้ออกไปแล้ว และยงัคงเหลืออยู่จํานวน 164,375,658 หุ้น) 

เพื�อที�บริษัทจะเพิ�มทนุเป็นจํานวนอื�นตอ่ไปได้  
 

ทั �งนี � เนื�องจากบริษัทจะทําการขายหุ้นจํานวน 162,066,939 หุ้นให้แก่บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด 

ตามมติของที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2554 ให้เสร็จสิ �นก่อนการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554 ดงันั �น บริษัทจึงไมจํ่าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้น

สามญัที�ยงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยในสว่นนี � 
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6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื�อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี � 

 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 5,094,898,930 บาท (ห้าพนัเก้าสบิสี�ล้านแปดแสน
เก้าหมื�นแปดพนัเก้าร้อย
สามสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,094,898,930 หุ้น (ห้าพนัเก้าสบิสี�ล้านแปดแสน
เก้าหมื�นแปดพนัเก้าร้อย
สามสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,094,898,930  หุ้น (ห้าพนัเก้าสบิสี�ล้านแปดแสน
เก้าหมื�นแปดพนัเก้าร้อย
สามสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่"ี  

 

7. มีมติอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 5,094,898,930 บาท เป็นจํานวน 

5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 232,964,000 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท  

 

8. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นดงันี �  

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 5,327,862,930 บาท (ห้าพนัสามร้อยยี�สบิเจ็ดล้าน
แปดแสนหกหมื�นสองพนัเก้า
ร้อยสามสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,327,862,930  หุ้น (ห้าพนัสามร้อยยี�สบิเจ็ดล้าน
แปดแสนหกหมื�นสองพนัเก้า
ร้อยสามสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,327,862,930  หุ้น (ห้าพนัสามร้อยยี�สบิเจ็ดล้าน
แปดแสนหกหมื�นสองพนัเก้า
ร้อยสามสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่"ี  
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9. มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน  232,964,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อ
เสนอขายให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ที� ทจ. 28/2551 เรื�องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ ให้แก่ บริษัท 

กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ  2.56  

บาท  

 

10. มีมติอนมุตัิให้แต่งตั �ง บริษัท แอดไวเซอรี� พลสั จํากดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื�อให้
ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเกี�ยวกับการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น 

 

11. มีมติอนุมตัิให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554 ในวนัที�  3 พฤศจิกายน 2554 เวลา     

14.00 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั �น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที� 999/99 

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2554 เมื�อวันที�  28 

เมษายน 2554 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน         

อนัเนื�องมาจากการซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดในบริษัท สเตอร์ลงิ อีควิตี � จํากดั   

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จํากดั อนัเป็นการ
เข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการซื �อที�ดินเปลา่โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 
จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของ
บริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

วาระที� 5 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10  

วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที� 7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุน  

จดทะเบียนของบริษัท 

วาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

วาระที� 10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทเพื�อเสนอขายให้กบับคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) 

วาระที� 11 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
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โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554 (Record 

Date) ในวันที�  5 กันยายน 2554 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที�  
6 กนัยายน 2554  

 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                       เลขานกุารบริษัท 


