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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 18 กรกฎาคม 2554 

 

 ข้าพเจ้า บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั �งที 6/2554 เมือวนัที 18 กรกฎาคม 2554 เกียวกบัการเพิมทนุและจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ดงันี �  
 

1. การเพิ�มทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั �งที 6/2554 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 5,094,903,133  

บาท เป็น 5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัทียงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 4,203  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 

บาท (ยกเว้นหุ้นสามญัทีสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ทีได้ออกไปแล้ว และยงัคงเหลืออยู่จํานวน 164,375,658 หุ้น)  

ทั �งนี � เนืองจากบริษัทจะทําการขายหุ้นจํานวน 162,066,939 หุ้นให้แก่บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จํากัด ตามมติ

ของทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมือวนัที 28 เมษายน 2554 ให้เสร็จสิ �นก่อนการประชุมวิสามญั  

ผู้ ถือหุ้น ครั �งที 1/2554 ดงันั �น บริษัทจึงไม่จําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัทียังไม่ได้
ออกจําหน่ายในสว่นนี � 

อีกทั �งมีมติเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,094,898,930 บาท เป็น 5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหมจํ่านวน 232,964,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูคา่ 232,964,000 บาท  

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทดงักล่าวได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 232,964,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวมมลูคา่ 232,964,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 

2.1  รายละเอียดการจัดสรร 

 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย  

ต่อหุ้น (บาท) 

วัน  เวลา จองซื !อ 

และชาํระค่าหุ้น 

บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และ

วิทย ุจํากดั 

232,964,000 - 2.56 กําหนดภายหลงั  
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หมายเหตุ : ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที 6/2554 เมือวนัที 18 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติดงันี � : 
(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 5,094,903,133 บาท เป็น 5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้ น

สามญัทียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 4,203 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามญัทีสํารองไว้
เพือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท (GLAND-W1) ทีได้ออกไปแล้ว และยงัคงเหลืออยู่จํานวน 164,375,658 หุ้น) 

ทั �งนี � เนืองจากบริษัทจะทําการขายหุ้นจํานวน 162,066,939 หุ้นให้แก่บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน 

จํากดั ตามมติของทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมือวนัที 28 เมษายน 2554 ให้เสร็จ

สิ �นก่อนการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที 1/2554 ดังนั �น บริษัทจึงไม่จําเป็นต้องลดทุนจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัทียงัไมไ่ด้ออกจําหน่ายในสว่นนี � 

(ข) เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 5,094,898,930 บาท เป็นจํานวน 5,327,862,930  

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 232,964,000 หุ้น โดยมีมลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 (ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 232,964,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือเสนอขาย
ให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที 
ทจ.28/2551 เรืองการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นทีออกใหม่ ให้แก่ บริษัท 

กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จํากัด  ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนักับบริษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ 

2.56 บาท  

 

2.2   การดาํเนินการของบริษัทกรณีที�มีเศษของหุ้น 

ไมมี่ 
                 

2.3 จาํนวนหุ้นคงเหลือที�ยังไม่ได้จัดสรร 

ไมมี่ 

 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที 1/2554 ในวนัที 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ห้องเวิลด์ บอลรูม บี 

ชั �น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที�  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครและกําหนดวนักําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที 1/2554 

(Record Date) ในวนัที 5 กันยายน 2554 และวนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที 6 กนัยายน 2554  
 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต 

(ถ้ามี) 

ไมมี่ 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพือใช้ในการชําระหนี �สินบางส่วนทีบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี � จํากดั (“สเตอร์ลิง”) มีอยู่กบั บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์

และวิทยุ จํากัด และ/หรือ บริษัท  บีบีทีวี เอ็คควิตี � จํากัด เนืองจากสเตอร์ลิงจะจัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ภายหลงัการเข้าซื �อหุ้นสเตอร์ลิง ในครั �งนี �  
 

6. ประโยชน์ที�บริษัทพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

เพือลดภาระในการจดัหาเงินสดเพือชําระหนี �สินดงักลา่วในอนาคต  
 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

การเพิมทนุดงักลา่วจะสง่ผลให้บริษัทไมมี่ภาระในการจดัหาเงินสดเพือชําระคืนเงินกู้ ยืมดงักลา่วในอนาคต  ซึงจะ
เป็นการเพิมสภาพคลอ่งให้แก่บริษัทในการดําเนินธุรกิจ และจะสง่ผลตอ่กําไรของบริษัทในระยะยาวเพิมสงูขึ �น ซึง
จะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนทีสงูขึ �น 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/การ

จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

-ไมมี่- 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

9.1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที  6/2554                    18 กรกฎาคม 2554 

 เพืออนมุตัิให้เพิมทนุและจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ฯลฯ 
 

9.2 วนั Record Date 5 กนัยายน 2554 
  

9.3 วนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง 6 กนัยายน 2554 

 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น     
  

9.4  วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที 1/2554                         3 พฤศจิกายน 2554 

  เพืออนมุตัิการเพิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ฯลฯ 
 

9.5 นํามติทีประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทนุ/เพิมทนุ   ภายใน 14 วนั 

 ตอ่กระทรวงพาณิชย์ นบัจากวนัประชุม 

  วิสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

9.6      วนัเสนอขายหุ้นสามญั กําหนดภายหลงัเมือเงือนไขบงัคบั
 ก่อนตา่งๆ เกียวข้องกบัการเข้าทํา

 รายการซื �อสินทรัพย์สําเร็จลง 
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 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

ลายมือชือ  _________________________________ กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 

            (นายโยธิน  บญุดีเจริญ) 

 

 

ลายมือชือ  _________________________________ กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 

                (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

 

   

 

 


