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สวนที่ 1 หนา 1 

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
(ขอเสนอที่ระบุไวในคําเสนอซื้อน้ีเปนราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมแกไขอีก 

เวนแตเขาเง่ือนไขที่แจงตามขอ 8) 
 

เรียน ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจา บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ผูทําคําเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แกรนด 
คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) (“GLAND” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (“คําเสนอซื้อ”) 

 
สวนท่ี 1 

สาระสําคัญของคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

1. วันท่ีย่ืนคําเสนอซื้อ 

วันที่ 24 กันยายน 2561 

2. ชื่อผูทําคําเสนอซื้อ 

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ผูทําคําเสนอซื้อ") ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
(“CPN”) โดย CPN ถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด ของผูทําคําเสนอซื้อ 

3. ชื่อผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ” และ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”) 

4. วัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อ 

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีความประสงคในการขยายธุรกิจที่เก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ CPN โดยไดพิจารณามองหาโอกาสในการลงทุนอยางตอเน่ือง และไดดําเนินการใหผูทําคํา
เสนอซื้อ ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ CPN ถือหุนรอยละ 99.99 เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด 
(มหาชน) (“กิจการ”) จาก (1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (2) บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (3) นาย
เจตรศิริ บุญดีเจริญ (4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ (5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ (รวมเรียกวา “กลุมผูถือหุนเดิม”) 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุนในราคา 3.10 บาท ตอหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.43 ของจํานวนหุน
ที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งสงผลใหจากเดิมกอนดําเนินการซื้อหุนสามัญ
จากกลุมผูถือหุนเดิม  ผูทําคําเสนอซื้อไมไดถือหุนสามัญในกิจการ เปนถือหุนในกิจการจํานวนรวมท้ังสิ้น 
3,278,132,406 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของกิจการ และคิดเปนสัดสวน
รอยละ 50.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผูทําคําเสนอซื้อจึงมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือ
ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศท่ี ทจ. 12/2554”)   
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สวนที่ 1 หนา 2 

5. ประเภทหลักทรัพยและรุนท่ีเสนอซื้อ 

ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพยเพียงประเภทเดียว คือ หุนสามัญ โดยกิจการมีหุนสามัญที่ออกและชําระแลว
ทั้งหมดของกิจการจํานวน  6,499,829,661 หุน (หกพันสี่รอยเกาสิบเกาลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันหกรอยหกสิบ
เอ็ดหุน) โดยหุนสามัญของกิจการ 1 หุน มีสิทธิออกเสียงเทากับ 1 เสียง ทั้งน้ี ผูทําคําเสนอซื้อจะทําคําเสนอซื้อหุน
สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผูถือหุนจํานวน 3,221,697,255 หุน (สามพันสองรอยยี่สิบเอ็ดลานหกแสนเกา
หมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบหาหุน) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.57 ของหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 
และคิดเปนรอยละ 49.57 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

6. ราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุนสามัญของกิจการหุนละ 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค) (“ราคาเสนอซื้อหุนสามัญ”) โดยผูถือหุนที่
ตอบรับคําเสนอซื้อ (“ผูแสดงเจตนาขาย”) มีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนดังกลาว ในอัตรารอยละ 0.25 ของ
ราคาเสนอซื้อหุนสามัญ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญ ดังน้ัน ราคา
สุทธิที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับเทากับหุนละ 3.0917075 บาท (สามจุดศูนยเกาหน่ึงเจ็ดศูนยเจ็ดหาบาท) ตอหุน  

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว 

() เปนราคาเสนอซื้อสุดทายที่จะไมเปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เวนแตเขาเง่ือนไขที่แจงตามขอ 8) 

(     ) ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซื้ออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซื้อได 

ในการคํานวณจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยที่จะตองชําระใหแกผูแสดงเจตนาขายแตละราย บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง 
จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”) จะนําราคาเสนอซื้อสุทธิคูณดวยจํานวนหุนที่เสนอขาย และนํามา
ดําเนินการปดเศษใหจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยเปนจํานวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตําแหนงโดยในกรณีที่ทศนิยมตําแหนง
ที่ 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 จะปดขึ้น แตถานอยกวา 5 จะปดทิ้ง 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร เวนแตจะเขาขอยกเวนโดยชัดแจงภายใตขอตกลงตามอนุสัญญาภาษีซอนที่ใช
บังคับในแตละกรณี ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขาย เปนนิติบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยซึ่งมิไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย และมิไดมีถิ่นฐานอยูในประเทศท่ีอยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยูใน
ประเทศซึ่งเปนคูสัญญาตามอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แตมิไดมีขอยกเวนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายจากการ
ขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายดังกลาวจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของ
ผลกําไรจากการขายหลักทรัพย กลาวคือผลตางระหวางราคาที่เสนอซื้อและตนทุนของหลักทรัพย โดยที่ผูแสดงเจตนา
ขายจะตองแจงตนทุนของหลักทรัพยแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหุนสามัญ และ
ตามเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร”)  

ทั้งน้ี หากผูแสดงเจตนาขายมิไดแจงตนทุนของหลักทรัพยดังกลาวมาพรอมแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามา
เสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย จากราคาเสนอซื้อ
คูณดวยจํานวนหลักทรัพยของกิจการหรือ NVDR ที่ผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายท้ังหมด 

หมายเหตุ: ผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3.00 ของ
คาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหแกบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 
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7. ระยะเวลารับซื้อ 

ผูทําคําเสนอซ้ือจะรับซื้อหลักทรัพยเปนเวลาทั้งสิ้น 25 วันทําการ ต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2561 ทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกลาวเปน 

(  ) ระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เวนแตเขาเง่ือนไขที่แจงไวตามขอ 8) 

(       ) ไมใชระยะเวลารับซื้อสุดทายผูทําคําเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได 

8. เง่ือนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซื้อ 

(      ) ไมมีเง่ือนไข 

( ) มีเง่ือนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซื้อดังน้ี 

( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณรายแรงตอ
ฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพ่ือแขงขันกับบุคคลอื่นน้ัน 
หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

9. เง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้ออาจยกเลิกคําเสนอซื้อไดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

9.1 มีเหตุการณ  หรือการกระทําใด  ๆ  เ กิดขึ้นภายหลังจากผูทําคําเสนอซื้อยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลารับซื้ออัน
เปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการ โดยที่เหตุการณ
หรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซื้อหรือเปนการกระทําที่ผูทําคําเสนอซื้อตอง
รับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากผูทําคําเสนอซื้อยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพนระยะเวลา
รับซื้อ อันเปนผลใหมูลคาหุนสามัญของกิจการลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือ 

9.3 กิจการกระทําการใด ๆ ที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  
ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทําการหรืองดเวนกระทําการในประการท่ีนาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ของกิจการ 

10. ระยะเวลารับซื้อท่ีผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยได ณ ที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 
ต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทําการโดยผูแสดงเจตนาขายจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 (1)  
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11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผูแสดงเจตนาขายมากกวาหรือนอยกวาจํานวนท่ีเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อ
หลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554) 

- ไมบังคับใชกับกรณีน้ี เน่ืองจากผูทําคําเสนอซื้อทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ - 

12. แหลงเงินทุนท่ีใชในการเสนอซื้อหลักทรัพย 

เงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชสําหรับการเสนอซื้อหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผูถือหุนทุกราย
แสดงเจตนาขายหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคําเสนอซื้อครั้งน้ีที่ราคาเสนอซื้อเทากับ 3.10 บาทตอหุน เทากับ 
9,987,261,490.50 บาท (เกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดลานสองแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสี่รอยเกาสิบบาทหาสิบสตางค) โดย
แหลงเงินทุนที่ใชจะมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  ไดออกจดหมายรับรองวาธนาคารไดอนุมัติสินเช่ือแกผูทําคําเสนอซื้อเพ่ือวัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการภายในวงเงิน 12,000,000,000 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันลานบาท) เพ่ือใชในการชําระ
มูลคาของการเสนอซื้อหลักทรัพยตามคําเสนอซื้อครั้งน้ี  (ตามเอกสารแนบ 1) 

ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อไดพิจารณาแหลงเงินทุนของผูทําคํา
เสนอซื้อแลว มีความเห็นวาวงเงินที่ผูทําคําเสนอซื้อไดรับจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพียงพอสําหรับการทํา
คําเสนอซื้อครั้งน้ี 

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ผูติดตอ คุณฐานมาศ พ่ึงโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย หรือคุณเบญจวรรณ ผาสุก (ฝายปฏิบัติการ) 

โทรศัพท 0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143 

โทรสาร 0-2618-1120 

 
14. วันชําระราคา 

ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายภายในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ  
(ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) และแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายนํามายื่นตองมีความ
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และตอเมื่อการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 
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สวนท่ี 2 
รายละเอียดของผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 
1. ขอมูลเก่ียวกับผูทําคําเสนอซื้อ 

1.1 ขอมูลทั่วไป  

ช่ือ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด 

ที่อยู 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขโทรศัพท   02 667 5555 

หมายเลขโทรสาร 02 667 5593 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0105556103959 

ประเภทธุรกิจ 1) กอสรางอาคารสํานักงานและอาคารศูนยการคาเพื่อใหเชา 
2) ใหบริการดานสาธารณูปโภคภายในศูนยการคา 
3) ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
4) ธุรกิจโรงแรม 

1.2 ขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอื่นๆ 

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1.1. ผูทําคําเสนอซื้อ 

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด เปน 1 ในบริษัทยอยภายใตกลุมบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจกอสรางศูนยการคาเพ่ือใหเชา การใหบริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการใหบริการดานการ
รักษาความสะอาดภายในศูนยการคา ในนาม เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช  รวมถึงมีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไดวาจาง
บริษัทที่มีความชํานาญดานการบริหารโรงแรมเปนผูบริหารโรงแรมเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1.2. CPN ซึ่งเปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“CPN”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
ประเภทอื่นที่เก่ียวเน่ืองในรูปแบบโครงการ อสังหาริมทรัพยแบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบดวย อาคาร
สํานักงานโรงแรม และที่พักอาศัย เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับโครงการ โดย ณ สิ้นป 2560 CPN มีอสังหาริมทรัพยภายใตการบริหาร 
ประกอบดวยศูนยการคา 32 แหง อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง และในตางจังหวัด 18 แหง อาคารสํานักงาน 7 
แหง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แหง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ
โครงการท่ีพักอาศัย 2 โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 6 โครงการในตางจังหวัด นอกจากน้ี CPN ยังมีการลงทุน
ในทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN 
คอมเมอรเชียล โกรท (CPNCG)  
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การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ของ CPN จะเริ่มต้ังแตการจัดหาที่ดินในทําเลและราคาที่เหมาะสมใน
การพัฒนาโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การควบคุม การออกแบบและบริหารงานกอสราง การ
บริหารงานขาย ตลอดจนเปนผูบริหารศูนยการคาและอาคารสํานักงานหลังจากท่ีเปดใหบริการแลวรวมถึงการใหบริการระบบ
สาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการใหบริการดานการรักษาความสะอาดภายในศูนยการคาและอาคาร
สํานักงาน พรอมกันน้ียังประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและสงเสริมกัน อาทิ ศูนยอาหาร ศูนยประชุมอเนกประสงค สวนนํ้า และ
สวนพักผอนภายในศูนยการคาในบางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่เขามาใชบริการ โดยการเปดใหบริการน้ัน
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที่ต้ังและความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายเปนสําคัญ สําหรับการบริหารธุรกิจ
โรงแรม CPN ไดวาจางบริษัทที่มีความชํานาญดานการบริหารโรงแรมเปนผูบริหารโรงแรมเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาภายในกลุม โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  
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หมายเหตุ: 
1) บจ.ฟโนมินอน ครีเอช่ัน เปนบริษัทจัดต้ังขึ้นใหม เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับ บจ. ไรทแมน ซึ่งถือหุนรอยละ 49 
2) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท เปนบริษัทจัดต้ังขึ้นใหม เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 
3) บจ. วิมานสุริยา เปนบริษัทรวมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุนรอยละ 37 
4) บจ. สวนลุม พร็อพเพอรต้ี เปนบริษัทรวมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุนรอยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุนให CPN จนกระทั่ง CPN ถือหุน

สัดสวนรอยละ 85 ในท่ีสุด 
5) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอรต้ี แมนเนจเมนท เปนบริษัทรวมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุนรอยละ 14 
6) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเมนท เปนบริษัทรวมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุนรอยละ 10 
7) บจ. ดาราฮารเบอร เปนบริษัทท่ี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ซื้อหุนจาก บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค (PF) เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
8) บจ. ซินเนอรจิสติก พร็อพเพอรต้ี ดีเวลอปเมนท เปนบริษัทจัดต้ังขึ้นใหม เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับ บจ. เอก-ชัย ดีสทรีบิวช่ัน  

ซิสเทม ซึ่งถือหุนรอยละ 50 
9) บจ. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เปนบริษัทจัดต้ังขึ้นใหม เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2560 
10) บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ เมเนจเมนท จํากัด ต้ังเมื่อ 16 มีนาคม 2561 
 

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุมธุรกิจ  

การแบงธุรกิจตามแหลงท่ีมาของรายไดสามารถแบงไดเปน 7 กลุมธุรกิจ ดังน้ี  

1.  ศูนยการคา  

ธุรกิจศูนยการคาเปนธุรกิจหลักซึ่งเปนที่มาของรายไดกวารอยละ 80 ของรายไดรวม รายไดจากธุรกิจศูนยการคา 
ประกอบดวย รายไดคาเชาพ้ืนที่คาปลีก รายไดจากการใหบริการระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย รายได
จากการใหบริการรักษาความสะอาดภายในศูนยการคา รายไดคาเชา และการใหบริการพ้ืนที่ศูนยประชุมอเนกประสงค และ
รายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณา จํานวน 32 โครงการ แบงเปนโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 โครงการและใน
ตางจังหวัด 18 โครงการ ในจํานวนน้ีมีโครงการท่ี CPN เปนเจาของทรัพยสิน 27 โครงการ และโครงการที่ CPN ใหเชาชวง
แกทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท (CPNREIT) จํานวน 5 โครงการ โดย CPN ทําหนาที่
เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับ CPNREIT  

CPN ไดเปดใหบริการศูนยการคาใหม 2 แหง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เปน
ศูนยการคาลําดับที่ 31 และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศูนยการคาลําดับที่ 32 และในป 2561 CPN มีแผนที่จะเปดเซ็นทรัลภูเก็ต 
และเซ็นทรัล i-City ประเทศมาเลเซีย  

CPN ไดนําแนวคิดการเปนศูนยกลางของการใชชีวิต (Center of Life) เพ่ือตอบโจทยผูบริโภคท่ีมีความชัดเจนในวิถี
การดําเนินชีวิต (Lifestyle) มากขึ้น โดยนําเสนอสินคาและบริการที่หลากหลายใหแกผูมาใชจายที่ศูนยการคาของ CPN 
นอกจากนี้ ยังไดนําจุดเดนและเอกลักษณประจําทองถิ่นมาเปนสวนหน่ึงในการออกแบบศูนยการคาที่อยูในพ้ืนที่น้ันอยาง
กลมกลืน รวมถึงการตกแตงภายในศูนยการคาเพ่ือสรางบรรยากาศและดึงดูดใหลูกคาไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา 
เพ่ือใหศูนยการคาของ CPN มีเอกลักษณที่โดดเดนและยังเปนผูนําในธุรกิจศูนยการคา และหางสรรพสินคาตอไป 

2.  อาคารสํานักงาน  

ธุรกิจอาคารสํานักงานเปนการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาในบริเวณโครงการศูนยการคา เน่ืองจากมีอุปสงคที่
สงเสริมกันกับธุรกิจศูนยการคาและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับโครงการจากการใชประโยชนในที่ดินผืนเดียวกันไดอยางคุมคา 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและบริหารที่จอดรถ  
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การตัดสินใจพัฒนาอาคารสํานักงานในบริเวณโครงการศูนยการคาใดน้ัน CPN จะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ทําเลที่ต้ัง อุปสงคและอุปทานของพ้ืนที่อาคารสํานักงานในบริเวณน้ันๆ เปนสําคัญ ซึ่งรายไดจากธุรกิจอาคารสํานักงาน 
ประกอบดวย รายไดคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายไดคาเชาพ้ืนที่แกรานคาปลีกภายในอาคารสํานักงาน และรายไดจากการ
ใหบริการระบบสาธารณูปโภค  

ปจจุบัน CPN มีอาคารสํานักงานภายใตการบริหารในบริเวณโครงการศูนยการคารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ไดแก 1) 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 2) เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด (อาคารสํานักงาน 
ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด) 5) เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 โดยแบงเปน
โครงการท่ี CPN เปนเจาของ 4 โครงการ โครงการท่ีใหเชากับ CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารสํานักงาน ปนเกลา ทาวเวอร 
เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และโครงการที่ใหเชากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคารสํานักงาน ดิ 
ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด โดยกลุมผูเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่ต้ังอยูภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 สวน
ใหญจะประกอบธุรกิจที่ไดรับประโยชนสนับสนุนจากธุรกิจศูนยการคา อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี 
สถานเสริมความงามและบริษัทหลักทรัพย เปนตน สําหรับอาคาร สํานักงาน ดิ ออฟฟศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเปนอาคาร
สํานักงานเกรด A  

3.  โรงแรม  

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนยการคาเปนธุรกิจที่มีอุปสงคสงเสริมกันกับธุรกิจศูนยการคา และเปนธุรกิจที่
เพ่ิมมูลคาใหกับโครงการดวยการใชที่ดินใหเกิดประโยชนอยางคุมคา เพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการ
พิจารณาลงทุนที่สําคัญ ประกอบดวย ทําเลที่ต้ังของโครงการ อุปสงค อุปทาน และสภาวะแวดลอมของบริเวณน้ัน ๆ รวมถึง
ศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งน้ี ธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย หองพัก หองอาหาร หองสัมมนา และศูนยประชุม เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจัดการประชุมเชิงธุรกิจการคาและจัดแสดงสินคานานาชาติ) ซึ่งรายไดจากธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย รายไดจากคา
หองพัก รายไดจากคาอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดจากคาเชาหองในอาคาร และคาบริการ เปนตน  

CPN เปนเจาของธุรกิจโรงแรม 2 แหง คือ  

1) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร อุดรธานี ซึ่งมีหองพัก 259 หอง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด 
รอยัล ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซที่ CPN ไดเขาซื้อกิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN ไดวาจาง
ใหบริษัทที่มีความชํานาญดานการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารโรงแรม  

2) โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีหองพัก 302 หอง (ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 
บีช เริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 CPN ไดให CPNREIT เชาเปนระยะเวลา 20 ป 
โดยยังคงใหบริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอรปอเรช่ัน เปนผูบริหารโรงแรม 

4.  อาคารที่พักอาศัย  

CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนยการคาในลักษณะพ้ืนที่แบบผสม โดยจะพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย
เพ่ือชวยสนับสนุนธุรกิจศูนยการคาซึ่งเปนธุรกิจหลักใหเกิดประโยชนสูงสุด CPN ไดจัดต้ังฝายงานซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
และบุคลากรที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยของ CPN 
ตลอดจนการดําเนินงานดานตางๆ ที่เก่ียวของโดยเฉพาะ  
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การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยของ CPN จะเริ่มต้ังแตการคัดเลือกทําเลที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความ
เปนไปไดของขอมูลการตลาดผลกระทบตางๆ เพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจ เลือกประเภทที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับทําเลท่ีต้ัง
น้ันๆ หลังจากน้ัน CPN จะจัดใหมีการเปดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุกอสรางและเคร่ืองตกแตงจากผูผลิตโดยตรง 
เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด รวมท้ังมีการกําหนดราคาสงมอบ
ลวงหนาเพ่ือปองกันความผันผวนของราคา CPN คัดเลือกผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญ ผลงาน และช่ือเสียงในแตละประเภทงาน 
ตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจางของ CPN นอกจากน้ี CPN ยังมีระบบในการควบคุมการดําเนินงานกอสรางให
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดและรัดกุมอีกดวย สําหรับการกอสรางที่อยูอาศัย
และสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม CPN ไดจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดย
คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมในบริเวณขางเคียงใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด  

ปจจุบัน CPN โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CPN  ไดพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยจํานวน 
8 โครงการ แบงออกเปนโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ ไดแก 1) เอสเซ็นท ระยอง 2) เอสเซ็นท เชียงใหม 3) เอสเซ็นท 
ขอนแกน 4) เอสเซ็นท นครราชสีมา 5) เอสเซ็นทวิลล เชียงราย 6) เอสเซ็นทวิลล เชียงใหม และ 7) ฟล พหล 34 และโครงการ
บานเด่ียวบริเวณถนนบรมราชชนนี 1 โครงการ นอกจากน้ัน CPN ยังใหบริการท่ีพักอาศัยประเภทหองชุดใหเชาจํานวน 11 ยู
นิต ภายใตโครงการเซ็นทรัล ซต้ีิ เรสซิเดนซ คอนโดมิเนียม ซึ่งต้ังอยูบริเวณเดียวกับเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

5.  สวนนํ้าและสวนพักผอน  

ธุรกิจสวนนํ้าและสวนพักผอน เปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจ ศูนยการคาซึ่งเปนธุรกิจหลักของ CPN เพ่ือให
ศูนยการคามีความหลากหลายขององคประกอบและการใหบริการ วัตถุประสงคของการสรางสวนนํ้าและสวนพักผอนขึ้นใน
บริเวณโครงการศูนยการคาน้ัน นอกจากจะเปนการดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการศูนยการคาเพ่ิมขึ้นแลว ยังเปนการมอบ
ความสุขใหแกลูกคาที่มาใชบริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกลเคียง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความเพียงพอของที่ดินและพ้ืนที่
ภายในโครงการน้ันๆ  

ปจจุบัน CPN เปดใหบริการสวนนํ้าบริเวณช้ัน 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใตช่ือ “โพโรโระ อควาพารค 
กรุงเทพฯ” ตกแตงดวยธีมการตูนซีรี่สยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) เพ่ือสรางประสบการณ
ใหมๆ และสีสันความสนุกใหกับลูกคาทุกคนในครอบครัวในสวนของสวนพักผอน CPN เปดใหบริการสวนพักผอนขนาด
ใหญแกประชาชนท่ัวไปในบริเวณเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใตช่ือ “เซ็นทรัลพารค” ประกอบดวยสวนสุขภาพ สนาม
เด็กเลน ลานกิจกรรม และรานอาหารช้ันนํา 

6.  ศูนยอาหาร  

ธุรกิจศูนยอาหารภายในศูนยการคาเปนอีกองคประกอบหน่ึงที่ชวยเสริมใหศูนยการคามีความครบครัน วัตถุประสงค
หลักของธุรกิจน้ีคือ เพ่ือลูกคาที่มาใชบริการภายในศูนยการคาไดรับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลาย
ในราคาประหยัด สะดวกและรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะไดรับผลตอบแทนจากรายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมใน
บริเวณศูนยอาหาร  

CPN ไดพัฒนาและปรับปรุงศูนยอาหารภายในศูนยการคา ดวยแนวคิด Food Destination ที่รวมรานอาหาร
หลากหลายประเภทหลากหลายสไตลตอบรับทั้งไลฟสไตล แฮงเอาต กิน ด่ืม ชิลลรานอาหารแนวครอบครัว คาเฟ เบเกอรี่ 
และรานอาหารแบบซื้อกลับ (Take Home)  
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7.  การลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยCPN คอมเมอรเชียล โกรท (CPNCG)  

CPN เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญใน CPNREIT และ CPNCG สัดสวนรอยละ 26.69 และรอยละ 25.00 ตามลําดับ 
และเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งจะไดรับคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยเปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทํา
ขึ้น และไดรับสวนแบงกําไรตามสัดสวนการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1) CPNREIT เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 หลังการแปลงสภาพ
จาก CPNRF เปน CPNREIT ซึ่งเปนไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติ
อนุมัติแบบมีเง่ือนไขสําหรับการแปลงสภาพ CPNRF เปน CPNREIT เพ่ือประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของ CPNRF 
โดยรวมเน่ืองจากสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุน CPNRF ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินได และสิทธิประโยชนทาง
ภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป รวมท้ังสิทธิ
ประโยชนเก่ียวกับคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยอันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

CPNREIT ไดจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2560 ไดดําเนินการรับโอนทรัพยสินจาก CPNRF ไดแก เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลาและเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต พรอมกับลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินของ CPN อีก 2 แหง คือ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางสวน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เปนระยะเวลา 20 ป โดยสิทธิการเชาจะหมดอายุวันที่ 31 
สิงหาคม 2580 มูลคา ทรัพยสินสุทธิ 11,908 ลานบาท CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ CPN ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) และแตงต้ัง CPN เปนผูบริหารศูนยการคา (Property Manager) 
และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CPN เปนผูเชาชวงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยยังคงใหบริษัท 
ฮิลตัน โฮเต็ล คอรปอเรช่ัน บริหารโรงแรม ตอไป นอกจากน้ี ยังมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด เปนทรัส
ตี และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียน  

2) กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียลโกรท (CPNCG) จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่ 13 
กันยายน2555 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนและนํา
เงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว CPNCG ไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด (บางสวน) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน และมี CPN เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน
รวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการท่ีอยูภายใตการบริหารงานของ CPN มีดังน้ี  

CPN เปนเจาของโครงการ ศูนยการคา อาคาร
สํานักงาน 

โรงแรม อาคารท่ีพัก
อาศัย 

ศูนยอาหาร 

1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว / /    
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา /     
3. เซ็นทรัลมารีนา (เดิมคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร พัทยา) /    / 
4. เซ็นทรัลพลาซา บางนา / /  / / 
5. เซ็นทรัลเวิลด /     
6. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร /    / 
7. เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ / /   / 
8. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี /  /  / 
9. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี /    / 
10. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน /    / 
11. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย /    / 
12. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก /    / 
13. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 / /   / 
14. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี /    / 
15. เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง /    / 
16. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี /    / 
17. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม /    / 
18. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ /    / 
19. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย /    / 
20. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา /    / 
21. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง /    / 
22. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภเูก็ต /    / 
23. เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต /    / 
24. เซ็นทรัลพลาซา อีสตวิลล /    / 
25. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช /    / 
26. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา /    / 
27. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย /    / 

 

CPN เปนผูบริหารโครงการ ศูนยการคา อาคาร
สํานักงาน 

โรงแรม อาคารท่ีพัก
อาศัย 

ศูนยอาหาร 

1. เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา / /   / 
2. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 /    / 
3. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 /    / 
4. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต /    / 
5. เซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช /  /  / 
6. เซ็นทรัลเวิลด  /    
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตการบริหารงานของ CPN มีดังนี้  

1. โครงการศูนยการคา 

ศูนยการคา 
เริ่มดําเนินการ 

(เดือน ป) 
รูปแบบการ
พัฒนา/2 

สิทธิใน
ที่ดิน/3 

(ปสิ้นสุด) 

มูลคาเงิน
ลงทุน ณ 

สินป 2560/5 
(ลานบาท) 

พื้นที่ใชสอย
รวม (GFA) 

/6 
(ตร.ม.) 

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) 

ศูนยประชุม
อเนกประสงค 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ให
เชา 

(ตร.ม.) 

อัตราการ
เชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

จํานวน
รานคา 

ISO 
14001/7 

ISO 20121/8 
(สําหรับศูนย
ประชุม

อเนกประสงค 
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ธันวาคม 2525 G L (2571) 4,444 310,000 3,000 4,500 45,740 96 338 / / 
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 

2536 
G L (2566) 660 86,000 1,000  17,206 96 76 /  

3. เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา/1 มีนาคม 2538 G L (2570) 3,024 370,000 3,500  62,783 97 374 /  
4. เซ็นทรัลมารีนา (เดิมคือ 

เซ็นทรัล เซ็นเตอร พัทยา) 
กรกฎาคม 

2538 
G L (2578) 1 ,464 70,000 400  17,527 92 101 /  

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต/1 

มีนาคม 2539/4 A F 2,394 250,000 2,300 4,800 76,453 93 600 / / 

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3/1 ตุลาคม 2540 G F 1 ,840 220,000 2,300  53,814 92 201 /  
7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธันวาคม 

2544/4 
A F 5 ,716 500,000 3,250  62,413 88 278 /  

8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2/1 ธันวาคม 2545 G L (2568) 1 ,393 210,000 3,200 4,100 91 ,447 95 302 /  
9. เซ็นทรัลเวิลด ธันวาคม 

2545/4 
A L (2583) 13,858 830,000 7,000  199,501 82 409   

10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิ
เบศน 

ธันวาคม 
2546/4 

A F&L 
(2577) 

2,359 140,000 2,000  77,220 95 190 /  

11. เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ พฤศจิกายน 
2551 

G F 5,396 310,000 3,300 4,200 65,677 90 343   

12. เซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช/1 มกราคม 2552 G F&L 
(2581) 

6,3 1 1 210,000 2,000  58,104 95 222 /  
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ศูนยการคา 
เริ่มดําเนินการ 

(เดือน ป) 
รูปแบบการ
พัฒนา/2 

สิทธิใน
ที่ดิน/3 

(ปสิ้นสุด) 

มูลคาเงิน
ลงทุน ณ 

สินป 2560/5 
(ลานบาท) 

พื้นที่ใชสอย
รวม (GFA) 

/6 
(ตร.ม.) 

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) 

ศูนยประชุม
อเนกประสงค 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ให
เชา 

(ตร.ม.) 

อัตราการ
เชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

จํานวน
รานคา 

ISO 
14001/7 

ISO 20121/8 
(สําหรับศูนย
ประชุม

อเนกประสงค 
13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมษายน 

2552/4 
A F 4,602 250,000 2,000 5,000 71,366 89 237 /  

14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พฤษภาคม 
2552 

G F&L 
(2570) 

2,825 156,000 2,040  40,383 98 254 /  

15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ธันวาคม 2552 G F 3,946 200,000 2,100 4,100 47,370 91 291 /  
16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 G F 1 ,682 1 10,000 1,000  23,977 97 119 /  
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F 1 ,550 100,000 1 ,440  26,476 95 134 /  
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด 

พระราม 9  
ธันวาคม 2554 G L (2583) 5 , 1 6 1 214,000 2,400  58,914 98 240 /  

19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร
ธานี 

ตุลาคม 2555 G F 2,242 130,000 1 ,400 4,700 31,262 94 127 /  

20. เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง พฤศจิกายน 
2555 

G L (2571) 1, 114  1 10,000 2,000 4,500 22,261 96 96 /  

21. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมษายน 2556 G F 1 ,835 151 ,000 1 ,500  32,215 89 142 /  
22. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม พฤศจิกายน 

2556 
G F 4,289 260,000 3,500  66,063 94 231 /  

23. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ ธันวาคม 2556 G F 4,910 295,000 2,500 5,000 66,861 88 223 /  
24. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) 1,867 76,000 600  31 ,359 89 114 / / 
25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L 

(2587) 
2,597 185,500 1 ,600  38,738 94 195 /  

26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 
2558 

G F 2,647 155,000 2,000 1,000 29,466 91 183   

27. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภเูก็ต มิถุนายน 
2558/4 

A L (2599) 6,886 137,000 1, 100   39,094 94 138   
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ศูนยการคา 
เริ่มดําเนินการ 

(เดือน ป) 
รูปแบบการ
พัฒนา/2 

สิทธิใน
ที่ดิน/3 

(ปสิ้นสุด) 

มูลคาเงิน
ลงทุน ณ 

สินป 2560/5 
(ลานบาท) 

พื้นที่ใชสอย
รวม (GFA) 

/6 
(ตร.ม.) 

พื้นที่จอดรถ 
(คัน) 

ศูนยประชุม
อเนกประสงค 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ให
เชา 

(ตร.ม.) 

อัตราการ
เชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

จํานวน
รานคา 

ISO 
14001/7 

ISO 20121/8 
(สําหรับศูนย
ประชุม

อเนกประสงค 
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต สิงหาคม 2558 G L (2586) 7,316 352,000 4,000 5,000 78,322 96 353   
29. เซ็นทรัลเฟสติวัล อสีตวิลล พฤศจิกายน 

2558 
G F&L 

(2588) 
3,868 150,000 1 ,824  36,050 96 191    

30. เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช 

กรกฎาคม 
2559 

G F 1,816 90,000 1,500  21,367 88 129   

31. เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา 

พฤศจิกายน 
2560 

G F 4,448 233,000 3,600 3,300 49,447 80 278   

32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย พฤศจิกายน 
2560 

G F 2,742 131,250 1,500  24,869 90 159   

รวม    117,203 6,991 ,750  45,700 1,663,744 92 7,268   
หมายเหตุ: 
/1 ทรัพยสินที่ CPNREIT เชาชวงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เปน CPNREIT พรอมลงทุนเพิ่มเติมในศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางสวน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยพื้นที่ที่อยูใน CPNREIT มีสัดสวนดังนี้ 

- รอยละ 44 ของพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 
- รอยละ 81 ของพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ตออายุการเชาได 2 ครั้ง ๆ ละ 30 ป) 
- รอยละ 96 ของพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568 
- รอยละ 49 ของพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587 
- รอยละ 50 ของพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 

/2 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การกอสราง) 
/3   สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเชา)         
/4 ปที่เขาซื้อกิจการ  
/5 รวมเงินลงทุนในอาคารสํานักงาน/ อาคารที่พักอาศัย/ โรงแรม ไมรวมคาเชาที่ดินและอาคารที่ชําระเปนรายป และไมรวมเงินลงทุนในสินทรัพยที่ไดใหเชา/ เชาชวงแก CPNREIT 
/6 GFA รวมพื้นที่ใหเชา พื้นที่จอดรถ ศูนยประชุมอเนกประสงค พื้นที่สวนกลาง อาคารสํานักงานและโรงแรม 
/7 ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Aspects) ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการักษาสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษ และการดําเนินธุรกิจขององคกร 
/8  ISO 20121 คือ มาตรฐานการจัดการและบริหารงานที่ออกแบบสําหรับธุรกิจ และการจัดงานอีเวนทอยางยั่งยืน  
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2. โครงการอาคารสํานักงาน 

อาคารสํานักงาน เริ่ม
ดําเนินการ 

รูปแบบการ
พัฒนา/4 

สิทธิในท่ีดิน/5 พื้นท่ีใหเชา 
(ตร. ม.) 

อัตราการเชา
พื้นท่ี 

(รอยละ) 

จํานวนรานคา 

1. ลาดพราว ธันวาคม 
2525 

G L (2571) 16,171 93 64 

2. ปนเกลา ทาวเวอร เอ/1 มีนาคม 2538 G L (2570) 22,697 86 52 
3. บางนา ธันวาคม 

2544/2 
A F 10,007 88 26 

4. เซ็นทรัลเวิลด/3 พฤศจิกายน 
2547/2 

A L (2583) 84,061 99 98 

5. ปนเกลา ทาวเวอร บี/1 มีนาคม 2549 G L (2570) 11,334 93 49 
6. แจงวัฒนะ มีนาคม 2552 G F 19,942 100 50 
7. แกรนด พระราม 9 ธันวาคม 

2554 
G L (2583) 7,378 97 33 

รวม 171,591 96 372 
หมายเหตุ: 
/1 ทรัพยสินท่ี CPNREIT เชาชวงจาก CPN เต็มพื้นท่ี เม่ือเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เปน CPNREIT ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2567 
/2 ปท่ีเขาซ้ือกิจการ 
/3 รอยละ 97 ของพื้นท่ีอาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ใหเชาชวงแก CPNCG ตั้งแตเดือนกันยายน 2555 ส้ินสุดเดือนกันยายน 2575 (สวนท่ี 1) และต้ังแตธันวาคม 

2555    
/4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซ้ือกิจการ) (G = Greenfield การกอสราง) 
/5   สิทธิในท่ีดิน (F = Freehold เจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) (L = Leasehold สิทธิการเชา) 
 

3. โครงการโรงแรม 

โรงแรม เริ่มดําเนินการ จํานวนหองพัก อัตราการเชาพื้นท่ี 
(รอยละ) 

1. โรงแรมเซ็นทารา และคอน
เวนชันเซ็นเตอร อดุรธานี/1 

เมษายน 2552/3 259 73 

2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา/2 พฤศจิกายน 2553 302 92 
รวม 561 83 

หมายเหตุ: 
/1 CPN เปนเจาของโครงการและใหบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จําากัด (มหาชน) เปนผูบริหารโรงแรม 
/2 ทรัพยสินท่ี CPNREIT เชาชวงจาก CPN เม่ือเดือนธันวาคม 2560 ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2580 และใหบริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูบริหารโรงแรม  
/3 ปท่ีเขาซ้ือกิจการ 
 

4. โครงการท่ีพักอาศัย 

ท่ีพักอาศัย เริ่มดําเนินการ จํานวนหองพัก อัตราการเชาพื้นท่ี 
(รอยละ) 

1. เซ็นทรัล ซิต้ี เรสซิเดนซ/1 ธันวาคม 2544 1,567 21 
หมายเหตุ: 
/1 CPN เปนเจาของหองชุดจํานวน 11 ยูนิตของโรงการที่พักอาศัย 
/2  ปท่ีเขาซ้ือกิจการ 
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(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

2.1 ผูทําคําเสนอซื้อ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผูทําคําเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว 2,500,000,000 บาท (สองพัน
หารอยลานบาท) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 25,000,000 หุน (ยี่สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  (หน่ึงรอย
บาท) 

2.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 CPN มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว 2,244,000,000 บาท (สองพันสองรอยสี่
สิบสี่ลานบาท) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 4,488,000,000 หุน (สี่พันสี่รอยแปดสิบแปดลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

(3) รายช่ือผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ 

3.1  ผูทําคําเสนอซื้อ  

รายช่ือผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีดังน้ี 

ลําดับท่ี ผูถือหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 
รอยละ 

1 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 24,999,989 99.99 
2 นายกอบชัย จิราธิวัฒน 2 0.00 
3 นายชนวัฒน เอือ้วัฒนะสกลุ 2 0.00 
4 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 2 0.00 
5 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน 2 0.00 
6 นายปริญญ จิราธิวัฒน 1 0.00 
7 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน 1 0.00 
8 นายสุทธิลักษณ จริาธิวัฒน 1 0.00 

รวม 25,000,000 100.00 
ท่ีมา: สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) ของผูทําคําเสนอซื้อ  
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3.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของ CPN ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีดังน้ี 

ลําดับท่ี ผูถือหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 
รอยละ 

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จาํกัด/1 1,176,343,960 26.21 
2 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จาํกัด 291,750,679 6.50 
3 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 108,969,000 2.43 
4 State Street Europe Limited 100,710,518 2.24 
5 South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited 94,535,127 2.11 
6 Bank of Singapore Limited-SEG 88,490,020 1.97 
7 สํานักงานประกันสังคม 85,504,200 1.91 
8 Credit Suisse AG, Hong Kong Branch 77,344,160 1.72 
9 Nortrust Nominees Ltd-Cl AC 60,257,487 1.34 

10 State Street Bank and Trust Company 58,352,012 1.30 
11 อื่นๆ 2,345,742,837 52.27 

รวม 4,488,000,000 100.00 
ท่ีมา: SET  

หมายเหตุ: /1ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน รวม 77 รายถือหุนประมาณรอยละ 100 ใน บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จํากัด โดยไมมีผูถือหุนราย
ใดถือเกิน รอยละ 4.00  

 
(4) โครงสรางการถือหุนตามมาตรา 258 

ผูทําคําเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมี
การแกไขเพิ่มเติม) ของผูทําคําเสนอซื้อ สามารถแสดงไดตามแผนภาพดังตอไปน้ี  
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(5) รายช่ือคณะกรรมการ 

5.1 ผูทําคําเสนอซื้อ  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของผูทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการบริษทั 
2 นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการบริษทั 
3 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน กรรมการบริษทั 
4 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน กรรมการบริษทั 
5 นายชนวัฒน เอือ้วัฒนะกุล กรรมการบริษทั 
6 นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการบริษทั 

ท่ีมา: หนังสือรับรองของผูทําคําเสนอซื้อ 

5.2  CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และ
การดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ CPN  ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ 

2 
นายไพฑูรย ทวผีล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการนโยบายความเส่ียง 

3 
นายการุณ กติติสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

4 
นางโชติกา สวนานนท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
5 นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน กรรมการ 
7 นายสุทธิศักดิ ์จิราธิวัฒน กรรมการ 
8 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
9 นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการ และกรรมการนโยบายความเส่ียง 

10 นายปริญญ จิราธิวัฒน กรรมการ และกรรมการนโยบายความเส่ียง 

11 
นายปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ และ

กรรมการนโยบายความเส่ียง 
ท่ีมา: CPN 

  



คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

  

สวนที่ 2 หนา 16 

 

(6) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูทําคําเสนอซื้อ 

6.1  ผูทําคําเสนอซื้อ  

ขอมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแลว ของผูทําคําเสนอซื้อ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
2559 2560 มีรายละเอียดดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

งบการเงินรวม 
สําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
สินทรัพยรวม 4,814.93 4,925.55 16,866.64 
หนี้สินรวม 881.27 922.34 12,671.83 
ทุนจดทะเบียน 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
สวนของผูถอืหุน 3,933.66 4,003.22 4,194.82 
รายไดรวม 2,312.76 2,354.63 2,468.63 
คาใชจายรวม 1,369.31 1,309.10 1,258.31 
กําไรสุทธิ 776.38 819.54 922.11 
กําไรตอหุนพืน้ฐาน (บาท) 31.06 32.78 36.88 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 30.00 32.00 35.00 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 157.35 160.13 167.79 

ท่ีมา: งบการเงินของผูทําคําเสนอซื้อ 
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6.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

ขอมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแลวและ/หรือสอบทานและผลการดําเนินงานของ CPN สําหรับปบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 
มีรายละเอียดดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

งบการเงินรวม 
สําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวดหก เดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2560 ป 2561 
สินทรัพยรวม 103,044.63 104,527.35 120,573.59 108,628.26 123,005.60 
หนี้สินรวม 56,243.52 51,522.55 56,693.80 53,968.70 59,083.45 
ทุนจดทะเบียน 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00 
สวนของผูถอืหุน 46,801.11 53,004.80 63,879.78 54,659.56 61,325.41 
สวนของผูถอืหุนของบริษทัใหญ 45,936.59 52,037.05 61,801.02 53,568.18 63,912.65 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 864.52 967.75 2,078.76 1,091.38 2,586.74 
รายไดรวม 24,282.57 27,633.70 28,785.01 15,351.83 17,643.52 
คาใชจายรวม 12,633.72 14,040.60 14,518.16 9,491.11 11,244.38 
กําไรสุทธิ 7,880.31 9,243.80 13,567.64 5,318.90 5,834.20 
กําไรตอหุนพืน้ฐาน (บาท) 1.76 2.06 3.02 1.17 1.28 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.70 0.83 1.40 0.83 1.40 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 9.82 11.10 13.27 12.18 13.66 

ท่ีมา: งบการเงินของ CPN และ SETSMART 
 

(7) ภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ 

7.1  ผูทําคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อ มีภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงไวในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวสําหรับงวดปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปไดดังน้ี 

(7.1.1) ภาระผูกพันของรายจายฝายทุน       
     หนวย: ลานบาท 

ภาระผูกพันของรายจายฝายทุน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ป 2559 ป 2560 
สัญญาที่ยังไมไดรับรูอาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 2.13 2.13 
รวม 2.13 2.13 
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(7.2.2) ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได            
หนวย: ลานบาท 

 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได ป 2559 ป 2560 
ภายในหนึ่งป 1.66 1.69 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 7.12 7.32 
หลังจากหาป 42.51 40.62 
รวม 51.28 49.62 

 
(7.2.3) ภาระผูกพันอื่นๆ             

 หนวย: ลานบาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ ป 2559 ป 2560 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 19.80 19.80 
รวม 19.80 19.80 

 
7.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ

ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

CPN มีภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงไวในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2561 โดยสรุปดังน้ี 

(7.2.1) ภาระผูกพันของรายจายฝายทุน            
หนวย: ลานบาท 

ภาระผูกพันของรายจายฝายทุน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 
2560 

สัญญาที่ยังไมไดรับรูอาคารและงานระบบ
สาธารณูปโภค 

2,445 3,940 1,083 1,030 

รวม 2,445 3,940 1,083 1,030 
 

(7.2.2) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได    
หนวย: ลานบาท 

จํานวนเงินขัน้ต่าํท่ีตองจายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 
2560 

ภายในหนึ่งป 836 834 151 146 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,649 3,535 669 648 
หลังจากหาป 41,116 32,187 6,327 6,426 
รวม 45,601 36,556 7,147 7,220 
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(7.2.3) ภาระผูกพันอื่นๆ            
หนวย: ลานบาท 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 
2560 

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 839 911 418 470 
สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง
การพัฒนา 

1,185 1,193 - - 

ตั๋วอาวัลสัญญาใชเงิน 1,790 - - - 
รวม 3,814 2,104 418 470 

 
(8) ขอมูลเก่ียวกับประวัติการกระทําความผิดทางอาญา  

8.1 ผูทําคําเสนอซื้อ 

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูทําคําเสนอซื้อ กรรมการและผูบริหารของ ผูทําคําเสนอซื้อ ไมมีประวัติการกระทํา
ความผิดอาญาซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตอยางใด 

8.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา CPN กรรมการและผูบริหารของ CPN ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาซึ่งศาลได
มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตอยางใด 

(9) ขอพิพาททางกฎหมายท่ียังไมสิ้นสุด 

9.1 ผูทําคําเสนอซื้อ 

ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อ กรรมการ และผูบริหารของ ผูทําคําเสนอซื้อ มิไดเปนคูความหรือคูกรณีใน
คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของ ผูทําคําเสนอซื้อ รวมท้ังมิไดเปนคูความหรือคูกรณีในคดีที่กระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของ ผูทําคําเสนอซื้อ อยางมีนัยสําคัญ  

9.2 CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการ
ดําเนินกิจการของผูทําคําเสนอซื้อ 

ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ CPN กรรมการ และผูบริหารของ CPN มิไดเปนคูความหรือคูกรณีในคดีที่อาจมีผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของ CPN รวมท้ังมิไดเปนคูความหรือคูกรณีในคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ CPN 
อยางมีนัยสําคัญ  
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2. ขอมูลเก่ียวกับผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143 

โทรสาร 0-2618-1120 

3. ขอมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาอ่ืน 

ช่ือ บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

หนาที่ ที่ปรึกษากฎหมายของผูทําคําเสนอซ้ือ 

ที่อยู ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2263-7600 

โทรสาร 0-2263-7699 

4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ ที่ผูทําคําเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เก่ียวของกระทําขึ้นกอนการ
ยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ  

สัญญา สัญญาซ้ือขายหุนในบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

คูสัญญา ผูขาย:      1) บริษทั เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 2) บริษทั เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  
                3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ 
                5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ 
ผูซ้ือ: บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จาํกัด  

วันท่ีทําสัญญา วันที่ 12 กันยายน 2561 

วันท่ีทําการซื้อขาย วันที่ 12 กันยายน 2561 

หลักทรัพยที่ซื้อขาย หุนสามัญของกิจการจํานวนรวมทัง้ส้ิน  3,278,132,406 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่ง
บาท) ทีถ่ือโดยผูขาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50.43 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ โดยผูขายแตละรายตกลงขายหุนใหแกผูซ้ือในจํานวนดังตอไปนี้ 

ผูขาย จํานวนหุนที่ซื้อขาย (หุน) รอยละ 
บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 781,967,706 12.03 
บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  290,560,306 4.47 
นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ  769,449,520 11.84 
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ  718,077,437 11.05 
นายเจตรมงคล บญุดีเจริญ  718,077,437 11.05 
รวม 3,278,132,406 50.43 

  

ราคาซื้อขาย 3.10 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 10,162,210,458.60 บาท 

การโอนหุนและชําระ การโอนหุนและการชําระราคาซ้ือขายจะดําเนินการโดยการซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพยแหง
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ราคา ประเทศไทย ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เง่ือนไขบังคับกอน ไมมี 

หนาที่ของผูขายภาย
หลังจากการซ้ือขาย
เสร็จสมบูรณ 

ภายหลังการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ ผูขายจะตองดําเนนิการที่สําคัญ ดังตอไปนี้  
1. ผูขายจะดําเนินการใหบริษัทยอยแหงหนึ่งของกิจการ ยกเลิกสัญญาบริหารจัดการโรงแรม ที่ยัง
ไมไดเร่ิมเปดดําเนินกิจการ โดยผูขายตกลงรับผิดชอบตอคาเสียหายใด ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน จากการ
ยกเลิกสัญญาดังกลาว ในวงเงิน 20,000,000 บาท และ 
2. ผูขายจะดําเนินการใหกรรมการของกิจการ ที่ไดรับการเสนอช่ือโดยผูขายบางรายสงมอบ
หนังสือลาออกใหแกผูซ้ือในวนัที่โอนหุน 

ที่ปรึกษากฎหมายของ
ผูซื้อในการทําสัญญา
ซื้อขายหุน 

บริษัท อลัเลน แอนด โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
4.2 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซื้อหรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูทําคําเสนอซื้อใน

กิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ  

4.2.1 การถือหุนในกิจการ 

1) คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน เปนกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถือหุนในกิจการ 
ทั้งหมด 3,400,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ และ
คิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

2) คุณปริญญ จิราธิวัฒน เปนกรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยงของ CPN ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนินกิจการของผูทําคํา
เสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถือหุนในกิจการ ทั้งหมด 2,499,794 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ และคิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 0.00 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ 

4.2.2 การถือหุนในผูถือหุนรายใหญของกิจการ 

- ไมมี - 

4.3 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ   

4.3.1 การถือหุนโดยกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ 

- ไมมี - 

4.3.2 การถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ 

- ไมมี - 

4.3.3 การถือหุนโดยกรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ 

- ไมมี - 
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4.4 ความสัมพันธอื่นๆ   

4.4.1 การมีกรรมการและ/ หรือผูบริหารรวมกัน 

- ไมมี - 

4.4.2 การทํารายการระหวางกันระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทยอยของกิจการ  

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา ไนน สแควร จํากัด (“เซ็นทรัล พัฒนา ไนนสแควร”) ซึ่งเปนบริษัทที่ CPN ถือหุนรอย
ละ 93.30 และ บริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด (“พระราม 9 สแควร”) ถือหุนรอยละ 3.27 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของเซ็นทรัล พัฒนา ไนนสแควร ตามลําดับ ทั้งน้ี พระราม 9 สแควร เปนบริษัทยอย
ของกิจการ โดยกิจการถือหุนรอยละ 93.09 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของพระราม 9 สแควร 
ทั้งน้ีเซ็นทรัล พัฒนา ไนนสแควร และพระราม 9 สแควร มีความสัมพันธรวมกันดังน้ี 

1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน เปนกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนนสแควร และพระราม 9 สแควร  

2) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ซึ่งในอดีตเปนผูถือหุนใหญของกิจการ เปนกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนน   
สแควร 

5. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของตอการตัดสินใจของผูถือหลักทรัพย  

5.1 หลักทรัพยของผูทําคําเสนอซื้อที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซื้อและหลักทรัพยที่จะไดมาในอนาคตตามขอตกลงอื่น 

5.1.1 หุนสามัญ 

ช่ือ ประเภทหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละเม่ือเทียบ
กับจํานวนหุนท่ี 
จําหนายไดแลว 

ทั้งหมด 

รอยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

I.  ผูทําคําเสนอซ้ือ     
1. บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั หุนสามัญ 3,278,132,406 50.43 50.43 

II.  บุคคลกลุมเดียวกบัผูทาํคําเสนอซ้ือ - - - - 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) หุนสามัญ - - - 

III.  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I 
และ II 

- - - - 

รวม 3,278,132,406 50.43 50.43 

5.1.2 หลักทรัพยแปลงสภาพ 

- ไมมี - 
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5.2      แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อใชในการเขาซื้อกิจการ 

เงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชสําหรับการเสนอซื้อหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผูถือหุนทุกราย
แสดงเจตนาขายหุนสามัญที่ เหลือทั้งหมดตามคําเสนอซื้อครั้ง น้ีที่ราคาเสนอซื้อเทากับ  3.10 บาทตอหุน  เทากับ 
9,987,261,490.50 บาท (เกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดลานสองแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสี่รอยเกาสิบบาทหาสิบสตางค) โดยแหลง
เงินทุนที่ใชจะมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ไดออก
จดหมายรับรองวาธนาคารไดอนุมัติสินเช่ือแกผูทําคําเสนอซื้อเพ่ือวัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการภายในวงเงิน 12,000,000,000 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันลานบาท) เพ่ือใชในการชําระมูลคาของการเสนอซื้อหลักทรัพย
ตามคําเสนอซื้อครั้งน้ี  (ตามเอกสารแนบ 1) 

ทั้งน้ีบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อไดพิจารณาแหลงเงินทุนของผูทําคํา
เสนอซื้อแลว มีความเห็นวาวงเงินที่ผูทําคําเสนอซื้อไดรับจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอ
ซื้อครั้งน้ี 

5.3 แผนการขายหุนของกิจการ 

ณ วันที่ทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีความประสงคที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพยของกิจการในจํานวนท่ีมี
นัยสําคัญในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวของที่มีผลบังคับใชใน
ขณะนั้น  

2. ผูทําคําเสนอซ้ือขาย หรือโอนหุนใหแกบุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

3. การปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ  

4. ผูทําคําเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพยของกิจการบางสวนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือลดภาระทางการเงิน หรือเพราะ
จําตองชําระเงินตนกอนกําหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาวงเงิน
สินเช่ือได 

5.4 ขอมูลจําเปนอื่น 

- ไมมี - 
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดของกิจการ 

1.  ขอมูลเก่ียวกับกิจการ 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู 33/4 ถนนพระรามเกา แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศัพท   02-246-2323 

หมายเลขโทรสาร 02-247-1082 

เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท 0107538000118 

เว็บไซต www.grandcanalland.com 

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

1.2.1  การดําเนินธุรกิจ 

บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “GLAND”) เดิมช่ือบริษัท มีเดีย ออฟ 
มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“มีเดียส”) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
จํานวน 200,000 บาท และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2539 ซึ่งขณะน้ันประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและจําหนายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน 

กิจการไดมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจครั้งสําคัญดวยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ดวยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จาก บริษัท 
แกรนด คาแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเจริญกฤษ และการซื้อสินทรัพยจากกลุมรัตนรักษ  ซึ่ง
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยทางออม (Backdoor Listing) 
และสงผลใหกิจการมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจครั้งสําคัญ โดยการเปลี่ยนจากธุรกิจโทรทัศน
ไปสูธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และกลุมเจริญกฤษไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูบริหาร
หลักของกิจการ โดยเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2553 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติรับหุน
สามัญของกิจการ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พรอมทั้งปรับยายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและ
สิ่งพิมพภายใตกลุมอุตสาหกรรมบริการ ไปสูหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายใตกลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง และเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ไดมีการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือกิจการ
เปน บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) และใชช่ือยอหลักทรัพยวา “GLAND” 
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กิจการ บริษัทยอยของกิจการ และบริษัทรวมดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ี 

 

(1) บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 กิจการมีทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนเรียกชําระแลวจํานวน 
6,499,829,661 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 6,499,829,661 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท กิจการมี
โครงการที่เปดดําเนินการแลว ไดแก โครงการเดอะไนน ทาวเวอรส แกรนดพระราม 9 พื้นที่คาปลีก
ใหเชา โครงการ The Shoppes @ the Ninth และอยูในระหวางดําเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง 
Super Tower พรอมดวยสวนอาคารหอประชุม และโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย ไดแก 
โครงการ เบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม รวมถึงการใหบริการรับบริหารอาคารสํานักงาน การขาย 
การตลาด งานกอสรางและบริหารโครงการท่ีพักอาศัย 

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 กิจการไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่สวนอาคารสํานักงาน ของโครงการเดอะ
ไนน ทาวเวอรส แกรนด พระราม 9 และโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย ซึ่งใชในการดําเนินการ
ของโครงการเดอะไนน ทาวเวอรส สวนอาคารสํานักงาน ใหแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย อาคารสํานักงาน จีแลนด 

(2) บริษัท สเตอรลิง อีควิต้ี จํากัด (“สเตอรลิง”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2539 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561สเตอรลิงมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวจํานวน 1,800,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 18,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
100 บาท   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เสตอรลิง มีโครงการอาคารสํานักงานใหเชา ยูนิลีเวอร เฮาส 
พ้ืนที่คาปลีกใหเชา The Shoppes @ Unilever House ซึ่งเปดดําเนินการแลว และใหบริการบริหาร
อาคารสํานักงาน  นอกจากน้ันบริษัทยังอยูในระหวางการพัฒนาโครงการโรงแรมในบริเวณโครงการ 
เดอะ แกรนด พระราม 9 
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ในวันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่สวนอาคารสํานักงาน ของโครงการยูนิลี
เวอรส เฮาส และโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย ซึ่งใชในการดําเนินการของโครงการยูนิลีเวอรส 
เฮาส สวนอาคารสํานักงานใหแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย อาคาร
สํานักงาน จีแลนด 

(3) บริษัท พระราม9 สแควร จํากัด (“พระราม9”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2538 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม 9 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวจํานวน 1,900,000,000 บาท แบงออกเปน หุนสามัญจํานวน 19,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม 9 มีโครงการอาคารสํานักงานใหเชา จี ทาวเวอร แก
รนด พระราม 9 และพื้นที่คาปลีกใหเชา The Shoppes @ G Tower ซึ่งเปดดําเนินการแลว 

(4) บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“เบ็ล”) 

กอต้ังขึ้นในป 2537 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 
2,064,261,300 บาท แบงออกเปน   หุนสามัญจํานวน 20,642,613 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เบ็ล มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือขาย ไดแก โครงการ
คอนโดมิเนียม เบ็ล แกรนด พระราม 9 และ พ้ืนที่คาปลีกใหเชา โครงการ The Shoppes @ Belle 

(5) บริษัท จี แลนด พร็อพเพอรต้ี แมเนจเนนท จํากัด (“GPROP”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2538 ในช่ือ บริษัท บีบีทีวี มารเก็ตต้ิง จํากัด และไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท จี 
แลนด พร็อพเพอรต้ี แมเนจเนนท จํากัด ในป 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวจํานวน 500,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท โดย GPROP มีที่ดินในโครงการ เดอะ แกรนด พระราม9 ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวาง
พัฒนาโครงการพ้ืนที่คาปลีกใหเชา (“Arcade”) 

(6) บริษัท เบ็ล แอสเซทส จํากัด (“Belle Assets”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2545 ในช่ือ บริษัท ตนสน เพลินจิต จํากัด และไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท 
เบ็ล แอสเซทส จํากัด เมื่อป 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
จํานวน 11,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Belle Assets มีที่ดินเปลาบริเวณแกรนด คาแนล ดอนเมือง ที่รอการพัฒนา 
เปนคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย และโครงการบานเด่ียว 

(7) บริษัท พระราม9 สแควร โฮเต็ล จํากัด (“พระราม 9 โฮเต็ล”)  

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2538 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม9 โฮเต็ล มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวจํานวน 16,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 16 บาท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยังไมมีการประกอบธุรกิจใดๆ 
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(8) บริษัท เบยวอเตอร จํากัด (“เบยวอเตอร”)  

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2557 โดยเปนการเขารวมลงทุนระหวาง บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลด้ิง 
จํากัด (“รัชดา แอสเซท โฮลด้ิง”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท กับ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 
จํากัด (มหาชน) (BTSG) ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 
10,000,000 บาท แบงออกเปน  หุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยรัช
ดา แอสเซท โฮลดิ้ง และ  BTSG มีความต้ังใจท่ีจะใชบริษัทรวมทุนน้ี ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเฉพาะโครงการรวมกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เบยวอเตอร มีที่ดินเปลาบริเวณ
พหลโยธินที่อยูระหวางพัฒนา 

(9) บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จํากัด (“รัชดา แอสเซท”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 6,000,000 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญ 600,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปนผู
ถือหุนของบริษัท เบยวอเตอร จํากัด 

(10) บริษัท จีแลนด รีท แมเนจเมนท จํากัด (“จีแลนด รีท”) 

จดทะเบียนกอต้ังขึ้นในป 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 10,000,000 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท จัดต้ังขึ้นเพ่ือเปนผูจัดการ
กองทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑของกิจการ 

กิจการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในหลายรูปแบบ โดยสามารถจําแนกกลุม
ผลิตภัณฑของกิจการไดเปน 2 ลักษณะ คือ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการขาย และอสังหาริมทรัพยเพ่ือให
เชา นอกจากน้ันกิจการยังมีรายไดบางสวนจากการรับจางบริหารโครงการอีกดวย ทั้งน้ีสามารถ
จําแนกโครงการตางๆของกิจการ    ไดดังน้ี 

1.) โครงการ เดอะ แกรนด พระราม 9 (The Grand Rama 9) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจการอยูในระหวางการพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด พระราม 9 ซึ่งเปน
โครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญบนพ้ืนที่ประมาณ 73 ไร ต้ังอยูบนถนนพระราม 9 ตัดถนน
รัชดาภิเษก (มีทางเช่ือมสูสถานีรถไฟฟาใตดิน สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3) ที่สามารถเช่ือมตอ
ถนนสําคัญหลายสายซึ่งเปนทําเลที่มีศักยภาพในการตอบรับทุกการเดินทาง โดยกิจการมีเปาหมายท่ี
จะพัฒนาโครงการดังกลาวใหมีลักษณะเปนยานศูนยกลางธุรกิจ (Central Business District) ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร โครงการเดอะ แกรนด พระราม 9 ประกอบดวยอาคารสํานักงาน พ้ืนที่คาปลีก 
หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย ดังตอไปน้ี 
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ชื่อโครงการ ประเภทหลักของโครงการ สถานะของโครงการ 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2560 

1. โครงการเบ็ล แกรนด 
พระราม 9 

อาคารชุดพักอาศัย เร่ิมเปดดําเนินงานในเดือน กันยายน 2555 

2. โครงการเดอะไนน ทาว
เวอรส แกรนด พระราม 9  

อาคารสํานักงาน เร่ิมเปดดําเนินงานในเดือน กุมภาพันธ 2557 

3. โครงการยูนิลีเวอร เฮาส 
แกรนด พระราม 9 

อาคารสํานักงาน เร่ิมเปดดําเนินงานในเดือน 
ธันวาคม 2557 

4. โครงการจี ทาวเวอร แก
รนด พระราม 9 

อาคารสํานักงาน เร่ิมเปดดําเนินงานในเดือนกันยายน 2559 

5. โครงการ Super Tower 
และศูนยประชุม 

อาคารสํานักงาน และ
หอประชุม 

อยูระหวางการพัฒนา โดยคาดวาจะเปดดําเนินการบางสวน ในไตร
มาส  1 ป 2564  

6. โครงการ Arcade พื้นที่คาปลีก อยูระหวางการพัฒนา  
โดยคาดวาจะเปดดาํเนินการในไตรมาส 4 ป 2562 

7. โครงการโรงแรม โรงแรม อยูระหวางการพัฒนา โดยคาดวาจะแลวเสร็จ ภายในป 2563  
8. โครงการเดอะ ช็อปปส 

แกรนด พระราม 9 
พื้นที่คาปลีก รานคา รานอาหาร 
โดยจะต้ังอยูที่ ชั้นใตดิน ชั้น 1 

หรือ ชั้น 2 ของ 
แตละโครงการที่อยูในโครงการ

เดอะ แกรนด พระราม 9 

เร่ิมเปดดําเนินการแลวในสวนของโครงการเบ็ล แกรนด พระราม 9 
โครงการเดอะไนน ทาวเวอรส โครงการ ยูนิลีเวอร เฮาส และโครงการ

จี ทาวเวอร 

9. โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด พระราม 9 

ศูนยการคาและอาคารสํานักงาน เร่ิมเปดดําเนินงานในเดือน 
ธันวาคม 2554 

2.) โครงการเบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม 

เปนโครงการอาคารท่ีพักอาศัยประเภทหองชุดคอนโดมิเนียมบนพ้ืนที่กอสรางทั้งสิ้น 94,149 ตาราง
เมตร ประกอบไปดวยหองชุดจํานวนประมาณ 1,840 ยูนิต โครงการต้ังอยูบนถนนกําแพงเพชร 6 
(ถนนคูขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต) เลียบกับทางรถไฟและพ้ืนที่โครงการอยูติดกับโรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนช่ัน โดยมีจุดขายหลักของโครงการ คือ ความโดดเดนของทําเลที่ต้ัง และความ
สะดวกสบายในการคมนาคมเพราะต้ังอยูติดถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง      โทลเวย และอยูติดกับ
ศูนยราชการ แจงวัฒนะ รวมถึงโครงการยังต้ังอยูติดกับโครงการรถไฟฟาสายสีแดงอีกดวย โดย
โครงการอยูระหวางการทบทวนรูปแบบโครงการใหมใหสอดคลองกับการปรับผังเมืองใหมของ
กรุงเทพมหานคร 

3.) อสังหาริมทรัพยที่กิจการใหบริการบริหาร 

3.1) โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 

โครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 เปนโครงการบานเด่ียว ต้ังอยูบริเวณ
ดอนเมืองใกลทางดวนขั้นที่ 2 และทางดวนโทลเวย  สําหรับโครงการ 1 ประกอบดวยที่ดินจัดสรร
จํานวน 194 แปลง ขณะท่ีโครงการ 2 ประกอบดวยที่ดินจัดสรรจํานวน 199 แปลง ขนาดที่ดินของ
บานในโครงการมีขนาดต้ังแต 73 – 250 ตารางวา มีพ้ืนที่ใชสอยภายในบานต้ังแต 197 - 408 ตาราง
เมตร มีราคาขายต้ังแต 6.5 – 25 ลานบาท 
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จุดเดนที่สํ าคัญของโครงการเปนโครงการบานเ ด่ียวคุณภาพสูงที่มีสภาวะแวดลอมและ
สาธารณูปโภคสวนกลางที่ดีเยี่ยม รูปแบบโครงการเนนการออกแบบใหไดบรรยากาศโรแมนติคของ
นครเวนิส ประเทศอิตาลี ขณะที่ราคาขายอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับโครงการที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดปานกลางถึงสูง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจการเปนผูถือสิทธิในการบริหารจัดการ บริหารการตลาดและบริหาร
การขายโครงการท้ัง 2 โครงการ โดยไดรับรายไดเปนคาบริการบริหารโครงการ 

3.2) อาคารสํานักงานเดอะไนน ทาวเวอรส และยูนิลีเวอร เฮาส 

หลังจากที่กิจการไดทําสัญญาใหเชาอาคารสํานักงานเดอะไนน ทาวเวอรส และอาคารสํานักงานยูนิลี
เวอร เฮาส ระยะเวลา 30 ป และ 17 ป 7 เดือน ตามลําดับ แกทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยอาคารสํานักงานจีแลนด (GLANDRT) เมื่อเดือนเมษายน 2560 น้ัน GLANDRT ได
ขอใชบริการบริหารอาคารสํานักงานดังกลาวจากกิจการ โดยกิจการไดรับรายไดเปนคาบริการบริหาร
อาคาร 

ท่ีมา แบบ 56-1 ประจําป 2560 ของกิจการ 

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ  

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ป ยอนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 6 เดือนแรก
ของป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

        หนวย : ลานบาท 
สรุปฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

ป 2558 ป 2559 
 

ป 2560 
 

ป 2560 ป 2561 

สินทรัพยรวม 24,431.92 26,397.87 29,056.43 28,122.86 29,711.83 
หนี้สินรวม 12,961.42 15,075.82 17,157.21 16,959.18 17,733.64 
ทุนจดทะเบียน 6,535.48 6,535.48 6,535.48 6,535.48 6,535.48 
ทุนชําระเลว 5,874.52 5,908.93 5,951.45 5,908.93 5,951.45 
สวนของผูถือหุน 11,470.51 11,322.04 11,899.22 11,163.68 11,978.19 
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 10,706.58 10,677.60 11,199.91 10,497.98 11,247.98 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 763.92 644.44 699.31 665.70 730.21 

รายไดรวม 5,160.08 3,603.59 2,855.36  1,283.84 888.03 
คาใชจายรวม 2,330.09 1,483.35 883.58  427.75 419.29 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,916.44 1,233.11 1,124.76 390.05 125.73 
จํานวนหุนรวม (ลานหุน) 5,874.52 5,908.93 5,951.45 5,908.93 5,951.45 
กําไรสุทธิตอหุนพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.30 0.19 0.18 0.06 0.02 
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 0.29 0.18 0.17 0.06 0.02 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.25 0.10 0.10 0.10  -  
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 1.95 1.92 2.00 1.89 2.01 

ที่มา: แบบ 56-1 ประจําป 2560 และงบการเงินของกิจการ (ผูทําคําเสนอซ้ือสามารถดาวนโหลดงบการเงินของ GLAND ไดที่เว็บไซต 
www.grandcanalland.com) 
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1.4 โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 

1.4.1 รายช่ือผูถือหุนกอนการทําคําเสนอซ้ือ 

รายช่ือผูถือหุนสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของกิจการ ณ วันที่  
30 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด 

รายชื่อผูถือหุน1/ จํานวนหุนสามัญ  
(หุน)  

รอยละของจํานวน
หุนท่ีจําหนายแลว

ท้ังหมด  

รอยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 1,082,882,838 18.20 18.20 
2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 743,911,727 12.50 12.50 
3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ 695,037,060 11.68 11.68 
4. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ 695,037,060 11.68 11.68 
5. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 581,001,523 9.76 9.76 
6. บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด 278,352,423 4.68 4.68 
7. บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 264,049,716 4.44 4.44 
8. บริษัท เค กรุป จํากัด 205,610,000 3.45 3.45 
9. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 189,185,819 3.18 3.18 
10. นายชาตรี โสภณพนิช 182,821,600 3.07 3.07 

รวม 4,917,889,766 82.64 82.64 
ที่มา: เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ 
หมายเหตุ:  1/  ไมไดมีการจัดกลุมโดยผูถือหุนนามสกุลเดียวกันหรือผูที่เก่ียวของ 

  

อน่ึง ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึ่งหุนของกิจการจากกลุมผูถือหุนเดิม (1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
(2) บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด (3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ (4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ(5) นาย
เจตรมงคล บุญดีเจริญ เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 3,278,132,406 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.43 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลทําใหผูทําคําเสนอ
ซื้อเปนผูถือหุนในกิจการจํานวนรวมท้ังสิ้น 3,278,132,406 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.43 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของกิจการและคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.43 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 

1.4.2 โครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 

ในกรณีที่มีผูเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดตามคําเสนอซื้อหุนทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของกิจการ
จะทําใหผูทําคําเสนอซื้อเปนผูถือหุนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 
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1.5 รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อและที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 

1)  รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ 
2. รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
3. นายปณฑิต มงคลกุล กรรมการ 
4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 
5. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร* กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
6. นายบรรพต หงสทอง* กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /    

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
9. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ 

ที่มา:  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

หมายเหตุ: *นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร และนายบรรพต หงสทอง ยื่นหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ แลว 
โดยการลาออกดังกลาวมีผลต้ังแตวันที่ 14 กันยายน 2561 และในขณะน้ี บริษัทฯ อยูระหวางการสรรหากรรมการ
อิสระทานใหมเพื่อมาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ลาออก 

2)  รายช่ือคณะกรรมการบริษัทที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ  

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ 
2. รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
3. นายปณฑิต มงคลกุล กรรมการ 
4. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 
5. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
6. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
7. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ 
8. N/A* กรรมการอิสระ 
9. N/A* กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: *บริษัทฯ อยูระหวางการสรรหากรรมการอิสระทานใหมจํานวน 2 ทาน เพื่อมาดํารงตําแหนง 
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1.6 ราคาสูงสุดและตํ่าสุดของหลักทรัพยของกิจการแตละไตรมาสในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

1.6.1  ราคาสูงสุดและตํ่าสุดของหุนสามัญของกิจการแตละไตรมาสในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ป ชวงเวลา 
ชวงราคาต่ําสุดและสูงสุด (บาท/หุน) 

ราคาต่ําสุด ราคาสูงสุด 

2558 ม.ค. – มี.ค. 3.10 3.54 
 เม.ย. – มิ.ย. 3.10 3.34 
 ก.ค. – ก.ย. 2.80 3.40 
 ต.ค. – ธ.ค. 1.95 3.18 

2559 ม.ค. – มี.ค. 2.62 3.08 
 เม.ย. – มิ.ย. 2.60 2.90 
 ก.ค. – ก.ย. 2.36 3.00 
 ต.ค. – ธ.ค. 2.00 2.66 

2560 ม.ค.- มี.ค.  2.46 2.90 
 เม.ย. – มิ.ย. 2.26 2.66 
 ก.ค. – ก.ย. 1.99 2.40 
 ต.ค. – ธ.ค. 1.82 2.18 

2561 ม.ค.- มี.ค.  1.78 2.86 
 เม.ย. – มิ.ย. 1.97 3.02 
 ก.ค. – ก.ย.1/   2.14 3.24 

ที่มา: SETSMART  
หมายเหตุ:  1/  ขอมูลถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 

2.  แผนการดําเนินงานภายหลังการเขาครอบงํากิจการ 

2.1 สถานภาพของกิจการ  

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยในครั้งน้ีเปนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ ทั้งน้ี CPN อยู
ระหวางการศึกษาซึ่งยังไมไดขอสรุปเก่ียวกับการเพิกถอนหุนของกิจการออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากมีความชัดเจนแลวจะแจงตอไป ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อตัดสินใจ
จะดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการ ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการทําคําเสนอซื้อเพ่ือเพิกถอน
หลักทรัพยของกิจการ ผูทําคําเสนอซื้อจะปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของกับการเพิกถอนหลักทรัพยตอไป 
ทั้งน้ี การเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนของกิจการและตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพยเสร็จสิ้น สถานะของ
กิจการในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะสิ้นสุดลง แตกิจการจะยังดําเนินการตอไปและ
ยังคงสถานภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

2.2.1 วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ  

ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการอยางมีนัยสําคัญ 
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2.2.2 แผนการบริหารกิจการในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ   

ผูทําคําเสนอซื้อมีจุดมุงหมายในการบริหารกิจการใหเติบโตและดําเนินธุรกิจตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดําเนินธุรกิจปจจุบันของกิจการอยางละเอียด และอาจ
พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการดําเนินธุรกิจบางอยางใหสอดคลองกับความชํานาญของผูทําคําเสนอซื้อ 
ตลอดจนใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน และในอนาคต ทั้งน้ี ตามที่ไดระบุในสัญญาซื้อขาย
หุน ผูทําคําเสนอซื้อมีแผนที่จะใหผูขายดําเนินการใหบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาบริหาร
จัดการโรงแรม ที่ยังไมไดเริ่มเปดดําเนินกิจการ และอาจจะพิจารณาวาจางใหบริษัทที่มีความชํานาญดานการ
บริหารโรงแรมอื่นๆ เขาทําสัญญาบริหารจัดการโรงแรมแทน นอกจากน้ี หากจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ผูทํา
คําเสนอซื้อจะดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ 

 2.2.3 แผนการขยายการลงทุน  

ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพ่ิมเติมอยางมีนัยสําคัญ  และ
ในอนาคตอาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพ่ิมเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่
เหมาะสม อยางไรก็ดี ผูทําคําเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปจจุบันของกิจการในรายละเอียด 
และอาจพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนดังกลาวใหเหมาะสมตอไป  ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ 

2.2.4 การปรับโครงสรางองคกร การบริหาร การจางงาน  

ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อมีแผนในการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ แตยังไมมีแผนการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของกิจการโดยรวม โดย
เบื้องตน ผูทําคําเสนอซื้อ อาจเสนอช่ือบุคคล เพ่ือการแตงต้ังเปนกรรมการ และกรรมการอิสระ ทั้งน้ี
โครงสรางกรรมการสุดทายจะขึ้นอยูกับผลของการทําคําเสนอซื้อ และเปนไปตามท่ีเห็นสมควรและความ
เหมาะสม ซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสรางคณะกรรมการจะตองดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่ง
รวมถึงนโยบายของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการโดยการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ภายหลังจากการซื้อหุนสามัญของกิจการจากกลุมผูถือหุนเดิมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กิจการไดมีการ
แตงต้ังผูบริหารและเลขานุการบริษัทใหมแทนบุคคลที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังน้ี (1) นางสาวนภารัตน 
ศรีวรรณวิทย รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร (2) นางปณิดา สุขศรีดากุล รักษาการรองกรรมการผูจัดการ
ใหญ (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผูจัดการ และ (4) นายสมโภช ฐิติพลาธิป 
เลขานุการบริษัท นอกจากน้ี ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคํา
เสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพ่ือ
ผลประโยชนตอกิจการ เชน แผนการดําเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ ความสามารถในการแขงขัน และการ
เติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาแตงต้ังผูบริหารเพ่ิมเติม และ/หรือ แตงต้ังบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของกิจการเขาไปในตําแหนงหรือแผนกที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสราง
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ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การเพ่ิมเติมผูบริหารหรือ
บุคลากรดังกลาวจะตองดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

2.2.5 แผนการจําหนายทรัพยสินหลัก  

ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอไมมีแผนที่จะ
ดําเนินการจําหนายสินทรัพยหลักของกิจการหรือบริษัทยอยของกิจการ เวนแตเปนการจําหนายสินทรัพยจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ หรือเปนการจําหนายสินทรัพยเขาทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) ซึ่ง
ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติอยางถูกตองตามนโยบายของกิจการ และจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของ
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ (ในกรณีที่บังคับใช) 
นอกจากน้ี ผูทําคําเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย และ/หรือเงินลงทุนตางๆ ที่
กิจการถืออยูภายในกลุมตามสมควรเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการธุรกิจ  

2.2.6 แผนการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการเงิน  

ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงินของกิจการอยางมีนัยสําคัญ เวนแตหากมีการจําหนายทรัพยสินอันจะทํา
ใหกิจการมีเงินสดเพ่ิมขึ้น ซึ่งการจําหนายทรัพยสินรวมถึงการจําหนายเขาทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย โดยกิจการอาจพิจารณานําเงินสดที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินดังกลาวไปชําระหน้ีเงินกูที่
กิจการมีซึ่งอาจสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการเงินไดในอนาคต นอกจากน้ีในสวนของการ
จัดหาเงินกู  การทําธุรกรรมดังกลาวตองไดรับการพิจารณาอนุมัติอยางถูกตองตามนโยบายของกิจการ และ
จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ (ในกรณีที่บังคับใช) 

2.2.7 นโยบายการจายเงินปนผล  

ปจจุบันกิจการมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวาประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี และสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเปนสําคัญ ทั้งน้ีคณะกรรมการของกิจการมี
อํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปน
ครั้งคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนของ
กิจการและบริษัทยอยของกิจการ เชนใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู  ใชเปนเงินลงทุนเพ่ือขยาย
ธุรกิจของกิจการ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด     ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของ
กิจการและบริษัทยอยของกิจการในอนาคต โดยผูทําคําเสนอซื้อไมมีความประสงคที่จะเปล่ียนแปลงนโยบาย
การจายเงินปนผลดังกลาวในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ทั้งน้ี การ
พิจารณาจายเงินปนผลตามจริงอาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ผลการดําเนินงาน
ของกิจการ ความตองการในการใชเงินตามแผนการดําเนินงาน การชําระคืนเงินกู แผนธุรกิจ และ/หรือ
แผนการลงทุนของกิจการในอนาคต 
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2.3 รายการระหวางกัน  

ปจจุบัน กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทํารายการระหวางกันของกิจการกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และ/หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคําเสนอซื้อหลักทรัพย ผูทําคําเสนอซื้อ
อาจมีการทําธุรกรรมกับกิจการซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของ
กิจการหลังจากทําคําเสนอซื้อหุน  

ทั้งน้ีหากในอนาคตผูทําคําเสนอซื้อมีการทํารายการระหวางกันกับกิจการ ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการให
กิจการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ 
หรือระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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สวนท่ี 4 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 
1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ 

ในการตอบรับคําเสนอซื้อ ใหผูแสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) แลวแต
กรณี โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)” 
หรือ “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย – NVDR หุนสามัญของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)” 
(“แบบตอบรับ”) แลวแตกรณีใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือผูแสดงเจตนาขาย  

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุนสามัญของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ใหใช “แบบตอบ
รับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2) 

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนในหลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร”) 
ใหใช “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย – NVDR หุนสามัญของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด 
(มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2) 

หมายเหตุ: ผูแสดงเจตนาขายจะตองแปลงหลักทรัพยใหตรงกับสัญชาติของผูถือกอนจึงจะนํามาแสดง
เจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับซื้อ
หลักทรัพยจากผูแสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไมตรงกัน 

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังตอไปน้ี 

1.2.1 กรณีท่ีเปนใบหุน ใหลงลายมือช่ือสลักหลังใบหุน เพ่ือโอนลอยในชอง “ลงลายมือช่ือผูโอน” ในดานหลัง
ของใบหุน (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรับรายการเฉพาะใบหุนที่มีช่ือตรงกับผูแสดงเจตนาขายหรือ
ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือบนใบหุนไดสลักหลังโอนใบหุนและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกตองสมบูรณของ
ผูแสดงเจตนาขายแลวเทาน้ัน) พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในขอ 1.2.4 
แลวแตกรณี จํานวน 2 ฉบับ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขายที่ถือใบ
หุนมาย่ืนแบบตอบรับตามขอ 1.1 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
เน่ืองจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะตองนําใบหุนน้ัน ไปตรวจสอบและฝากไวกับบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  

 กรณีที่คํานําหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหุนไมตรงหรือสะกดไมตรง
กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอ
แกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมเอกสาร
ประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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 ในกรณีที่เปนผูจัดการมรดก ตองย่ืนสําเนาคําสั่งศาลที่แตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดกที่ออกใหไมเกิน 
1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ
มรดก และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสลักหลังใบหุน
โดยผูจัดการมรดก 

 ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว ผูปกครอง (บิดาและมารดา) ตองลงลายมือช่ือสลักหลังใบหุน 
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และ
ผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

หมายเหตุ กรณีผูแสดงเจตนาขายที่เปนใบหุน แบบตอบรับจะสมบูรณ เมื่อใบหุนไดผานการ
ตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทาน้ัน หากใบหุนไดรับการ
ปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงให 
ผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนน้ันคืน 

1.2.2 กรณีฝากหุนไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน (Scripless) ใหผูแสดงเจตนาขายติดตอบริษัท
หลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายฝากหุนของบริษัทฯ ไวในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตน เพ่ือแจงความ
ประสงคในการแสดงเจตนาขาย และใหบริษัทหลักทรัพยน้ันโอนหุนของบริษัทฯ เขาบัญชี ดังน้ี 

 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities) 
 “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพ่ือคําเสนอซื้อ”  

เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0  

 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติตางดาว (Foreign Securities) 
 “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”  

เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับพรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดง
เจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดยบริษัทหลักทรัพยน้ันจะเปนผูใหบริการรวบรวมและนําสง
แบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตอไป 

1.2.3 กรณี NVDR ใหนําใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายท่ีมีอยูกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพ่ือ
เขาบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0 
ทั้งน้ี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขายนําใบสําคัญแสดงการโอน 
NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกลาว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พรอมแบบตอบรับตามขอ 1.1 ลวงหนา
อยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยตองดําเนินการโอนหุนสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพ่ือดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการตอบรับคําเสนอซื้อตอไป 
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1.2.4 กรณีผูแสดงเจตนาขายเปน 

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ 
(ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่แสดง
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน  
13 หลัก) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และ
สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: 

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย: 

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 1 ป 
นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ  พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลงนาม (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) กรณีผูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ให
ใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
หนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) 
แลวแตกรณี 

ง. นิติบุคคลสัญชาติตางดาว: 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่ง
รับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจ
หรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบ
รับ บัญชีรายช่ือของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือช่ือ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 (ก) หรอื (ข) แลวแตกรณี 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร 
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความ
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ถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่
ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ 

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนังสือมอบ
อํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตนจะลงนาม
โดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามน้ันอีก 1 ฉบับ 

สําหรับนิติบุคคลสัญชาติตางดาวที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยูในประเทศที่ไม
มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย 
แตอนุสัญญาภาษีซอนน้ันไมไดมีการยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการ
ขายหุนในประเทศไทย 

ผูแสดงเจตนาขาย ตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขายใน “แบบ
แจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอขาย” (“แบบแจงตนทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหุน
สามัญหรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR แลวแตกรณี และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุน
ดังกลาว เพ่ือใชในการหักภาษี ณ ที่จาย 

ทั้งน้ี หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหุนสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย 
แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 จะคํานวณจากราคาเสนอซ้ือคูณดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายท้ังหมด 

1.2.5 กรณีที่ผูเสนอขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับดวยตนเอง 

สําหรับหุนสามัญ 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสารของ
ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง 

สําหรับ NVDR 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสารของ
ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง 

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแตผูทําคําเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรองขอ  

หากมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับวิธีตอบรับคําเสนอซื้อ กรุณาติดตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ตามท่ีอยูที่ไดระบุไวในขอ 1.3.1  
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1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกขอความตามที่ไดระบุไวขางตนอยางครบถวนพรอมเอกสารประกอบดังน้ี 

1.3.1 กรณีเปนใบหุน  

ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไวในขอ 1.1 ซึ่งกรอกขอความอยางถูกตองครบถวน พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุ
ไวในขอ 1.2 ไดระหวางเวลา 9.00 น .ถึง 16.00 น. ระหวางวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ของทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย  ทั้งน้ี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความ
รวมมือใหผูแสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามขอ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายใน
สวนที่เก่ียวของตามขอ 1.2 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เน่ืองจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตองนําใบหุนน้ัน ไปตรวจสอบและฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่ง
เปนนายทะเบียนหลักทรัพย หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนน้ันคืน โดยยื่นแบบตอบรับ
ไดที่สํานักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูดานลางน้ี 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
นางฐานมาศ พ่ึงโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
ฝายปฏิบัติการ 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
โทรสาร: 0 2618 1120 

ท้ังน้ี ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทาง
ไปรษณีย 

1.3.2 กรณีระบบไรใบหุน (Scripless)  

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีหุนฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน (Scripless) และบริษัท
หลักทรัพยที่ เปนนายหนาซื้อขายหุนที่ผูแสดงเจตนาขายเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไว โดยบริษัท
หลักทรัพยน้ันจะใหบริการรวบรวม และนําสงแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามที่อยู
ที่ไดระบุไวในขอ 1.3.1 ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับ พรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัท
หลักทรัพยดังกลาวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพยแตละบริษัทจะไดกําหนด เพ่ือบริษัทหลักทรัพยน้ันจะได
นําสงใหกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยใหทันภายในระยะเวลารับซื้อ  

1.3.3 กรณี NVDR  

ผูแสดงเจตนาขายจะตองดําเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยสําหรับ NVDR ตาม
เอกสารแนบ 4 (1) ทั้งน้ี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับ
ตามขอ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนที่เก่ียวของตามขอ 1.2 ลวงหนาอยางนอย 2 
วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เน่ืองจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยมีขั้นตอนท่ีตอง
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ดําเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของการตอบรับคํา
เสนอซื้อตอไป   

1.4 กรณีผูตอบรับคําเสนอซื้อตองการแสดงเจตนาขายหุนของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ที่ติด
จํานําหรือภาระผูกพัน ผูตอบรับคําเสนอซื้อจะตองดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระผูกพันกอนที่จะดําเนินการ
ตอบรับคําเสนอซื้อ 

1.5 กรณีผูแสดงเจตนาขายไมปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซื้อ หรือพบวาเอกสารประกอบการตอบรับคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยไมครบถวน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบ
รับคําเสนอซื้อตามที่ระบุไวในหนังสือฉบับน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน
การดําเนินการ ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก ผูแสดงเจตนาขายอยางเปนธรรม 

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย 

ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผูเสนอขายภายใตคําเสนอขายในคร้ังน้ี ยกเวนใน
กรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อ ยกเลิกคําเสนอซื้อตามเง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ที่ระบุไวในสวนที่ 1 ขอ 9 

3. การชําระราคา  

3.1 วันชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระคาหลักทรัพยภายในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย ซึ่ง
ตรงกับวันที่  2 พฤศจิกายน 2561 โดยแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ยื่นตองมีความถูกตอง ครบถวน และ
สมบูรณ และการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ  

กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายสงมอบใบหุน แบบตอบรับจะสมบูรณเมื่อใบหุนไดผานการตรวจสอบและรับฝากโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทาน้ัน หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนน้ันคืน 

3.2 วิธีการชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชําระราคาดังน้ี 

3.2.1 การโอนเงินเขาบัญชีของธนาคาร 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนเงินคาหุนเขาบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันของผูแสดง
เจตนาขายท่ีเปดไวกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
(“KBANK”)  และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ทั้งน้ีช่ือบัญชีผูรับโอนจะตองเปนช่ือ
เดียวกันกับผูแสดงเจตนาขายตามท่ีไดระบุในใบตอบรับเทาน้ัน พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย
หนาแรก หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุช่ือรายละเอียดช่ือบัญชี อยางใดอยางหน่ึง
ตามแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง
เปนวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไม
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สามารถโอนเงินเขาบัญชีของผูแสดงเจตนาขายไดไมวากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะชําระคาหลักทรัพยเปนเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงไปยังผู
แสดงเจตนาขายใหมารับเช็คหรือจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามแตกรณี ตามรายละเอียดในขอ 
3.2.2 

3.2.2 การรับเปนเช็ค/ดราฟท 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะชําระคาหลักทรัพย เปนเช็ค/ดราฟทของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ ซึ่งในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายอยูในตางจังหวัดจะตองใชเวลาประมาณ 15 วัน 
ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค/ดราฟท โดยผูแสดงเจตนายขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็ค/ดราฟทได 2 วิธี 
คือ 

ก. รับเช็ค/ดราฟทดวยตนเอง 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพย ซึ่งเปนเช็ค/ดราฟทขีดครอมสั่งจายผูแสดง
เจตนาขาย ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตามท่ี
อยูที่ระบุไวในขอ 1.3.1 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีความประสงคใหบุคคลอื่นมารับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพย แทน ผูแสดง
เจตนาขายจะตองมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวเปนผูดําเนินการแทน โดยจะตองยื่นหนังสือมอบอํานาจ 
พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 1.2.4 ในวันที่มารับ
เช็ค/ดราฟทจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายไมมารับเช็ค/ดราฟทคา
หลักทรัพย ภายใน 14 วันทําการหลังจากวันชําระราคาคาหลักทรัพยวันสุดทาย ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยจะสงเช็ค/ดราฟทใหผูแสดงเจตนาขายตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับ โดยจดหมาย
ลงทะเบียนตอไป  

ข. ใหจัดสงเช็ค/ดราฟททางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในแบบตอบรับ 

หากผูแสดงเจตนาขายตองการเลือกวิธีการรับชําระคาหลักทรัพยเปนการจัดสงเช็ค/ดราฟททางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการจัดสงเช็ค/ดราฟททางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุไวในแบบตอบรับ ทั้งน้ีผูแสดงเจตนาขายอาจไดรับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพยชากวาวันทําการที่ 2 
ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเสนอขายดวยใบหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะชําระเงินคา
หลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายก็ตอเมื่อใบหลักทรัพยน้ันไดผานการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย
รับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว หากใบหลักทรัพยน้ันไดรับการปฏิเสธจากศูนยรับฝากหลักทรัพย 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยหรือผูทําคําเสนอซื้อจะไมชําระคาหลักทรัพย และจะแจงใหผูแสดง
เจตนาขายมารับเอกสารท้ังหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.3.1  

อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดดําเนินการจัดสงเช็ค/ดราฟททาง
ไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูแสดงเจตนาขายตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
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แสดงเจตนาขายไดรับชําระราคาคาหลักทรัพยแลวโดยชอบ และผูแสดงเจตนาขายจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

4. สิทธิของผูถือหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขายไวแลว 

ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระเงินคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในวันทําการที่ 2 
นับจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตามวิธีการชําระราคาที่ผูแสดงเจตนา
ขายแสดงความประสงคไวตามขอ 3 ขางตน  

หากมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซ้ือตามที่กําหนดไวในสวนที่ 1 ขอ 8 ผูทําคํา
เสนอซื้อจะดําเนินการดังน้ี 

(1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง  ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหุนตามราคาท่ีลดลงน้ันแก 
ผูแสดงเจตนาขายทุกราย เวนแตหลักทรัพยที่ผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายไวกอนวันที่ผูทําคําเสนอซื้อ
ประกาศแกไขขอเสนอน้ันเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยจํานวน
ดังกลาวตามราคาเสนอซ้ือเดิมกอนการแกไข    

(2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคาหุนตามราคาที่สูงขึ้นน้ันแกผูแสดง
เจตนาขายทุกราย 

5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

สําหรับผูแสดงเจตนาขายท่ีมีความประสงคจะดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของกิจการ ให
ดําเนินการดังตอไปน้ี 

5.1 วันสุดทายที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไดตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย 
ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รวม
ทั้งสิ้น 20 วันทําการ 

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายที่มีความประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังน้ี 

5.2.1 กรอกขอความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด 
จํากัด (มหาชน)” (“แบบคําขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือช่ือผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังตอไปน้ี 

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุน หรือ ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือใบสําคัญแสดงการ
โอน NVDR และแบบตอบรับ 
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5.2.2.2 กรณีที่คํานําหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหุนไมตรงหรือสะกด
ไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
กรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 
2 (5)) พรอมสําเนาเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี 

5.2.2.3 กรณีผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปน 

(ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม
หมดอายุ (ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่แสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักอยูตามทะเบียนบานและหนาที่แสดงช่ือผูแสดงเจตนาขายดวย) 
พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและมารดา) 
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง 
และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(ค)  นิติบุคคลสัญชาติไทย 

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 
1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลงนาม (ในกรณีที่เปนบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) กรณีผูมีอํานาจลง
นามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลง
นามท่ีไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี 

(ง)  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่
ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือ
ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลง



คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) แบบ 247-4 

 

สวนที่ 4 หนา 10 

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี 

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความ
ถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาที่ Notary 
Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่น
แบบตอบรับ  

กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายไมสามารถมาดวยตนเอง 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจสําหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 (3) 
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ตามที่ระบุในขอ 5.2.2.3 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง 

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนังสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตน
จะลงนามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามน้ันอีก 1 ฉบับ 

5.3 ยื่น “แบบคําขอยกเลิก” ซึ่งกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมเอกสารประกอบการยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย โดยยื่นไดที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.3.1 ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  

ท้ังน้ี ผูทําคําเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยทางไปรษณีย 

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามขอ 5.2 ครบถวนถูกตอง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการดังตอไปน้ี  

 ในกรณีขอรับคืนเปนใบหุน ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจตองแนบแบบคําขอถอน
หลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะนําใบหุนคืนแกผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ
ผูรับมอบอํานาจ ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจมา
ดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เก่ียวของกับการขอถอนหลักทรัพยมีความครบถวน
สมบูรณ โดยผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจสามารถมาติดตอรับใบหุนคืนได ที่สํานักงาน
ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามท่ีอยูในขอ 1.3.1 
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 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพ่ือนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายมี
บัญชีอยู) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองจายคาธรรมเนียมการโอนหุนรายการละ 100 บาท โดยตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหุนคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีฝากหลักทรัพยตามท่ีระบุไวใน
แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบ
อํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพ่ือนําฝากเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 
600) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองแนบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสาร
แสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยจะโอนหลักทรัพยคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีฝากหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในแบบ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจมา
ดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

สําหรับผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ที่แสดงเจตนาขาย
ไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

6. วิธีการสงมอบหุนคืนกรณีท่ีมีการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคําเสนอซื้อ ตามท่ีระบุไวในเง่ือนไขในสวนที่ 1 ขอ 9 ผูทําคําเสนอซื้อจะสงหนังสือแจงการ
ยกเลิกคําเสนอซื้อพรอมเหตุผลไปยังผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกรายที่มีช่ือปรากฏตามรายช่ือในทะเบียนผูถือหุน
ลาสุด ภายในวันทําการหลังพนกําหนดที่สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวงเหตุแหงการยกเลิกตอผูทําคําเสนอ
ซื้อ (สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวงเหตุแหงการยกเลิกตอผูทําคําเสนอซื้อ ไดภายใน 3 วันทําการถัดจาก
วันที่สํานักงาน ก.ล.ต.ไดรับแจงเหตุ) และผูทําคําเสนอซื้อจะแจงการยกเลิกคําเสนอซ้ือพรอมเหตุผลผานตลาด
หลักทรัพยฯอีกชองทางหน่ึง โดยผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไมมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถือหุนลาสุด สามารถ
ติดตามขาวสารดังกลาวผานตลาดหลักทรัพยฯ 

จากน้ันใหตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยดําเนินการตอผูแสดงเจตนาขายท่ียังไมไดรับชําระราคาหลักทรัพยดังน้ี 

1) กรณีที่เปนใบหุน: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะคืนใบหุนแกผูแสดงเจตนาขาย ภายหลังจากใหผูแสดง
เจตนาขายกรอก “แบบคําขอถอนหลักทรัพยจากสมาชิกสมาชิกผูฝากหลักทรัพย” (ตามเอกสารแนบ 2 (7)) 
เพ่ิมเติมใหครบถวน ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยผูแสดง
เจตนาขายสามารถมาติดตอรับใบหุนคืนที่สํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูที่ระบุไว
ในขอ 1.3.1 ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซื้อแจงการยกเลิกคาํเสนอซื้อหลักทรัพย  

2) กรณีไรใบหลักทรัพย (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการคืน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เพ่ือนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู ตามที่ผู
แสดงเจตนาขายระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย หรือบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขที่ 600 แลวแตกรณี ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซ้ือแจงการยกเลิกคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
รวมทั้งภายหลังจากใหผูแสดงเจตนาขายกรอก ผูแสดงเจตนาขายกรอก “แบบคําขอโอนรับหลักทรัพย
ระหวางบัญชีผูออกหลักทรัพยกับสมาชิกผูฝากหลักทรัพย” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพ่ิมเติมใหครบถวน 
ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 
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สําหรับผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว 
ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

7. การกําหนดราคาเสนอซื้อ 

7.1  ที่มาของราคาเสนอซื้อ  

ราคาเสนอซื้อหุนสามัญที่หุนละ 3.10 บาท เปนราคาเดียวกับที่ผูทําคําเสนอซื้อไดหุนมาจากกลุมผูถือหุนเดิม
ตามสัญญาซื้อขายหุน  

7.2 ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวันยื่นคําเสนอซื้อตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ราคา 3.10 บาทตอหุน ซึ่งเปน
ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วัน กอนวันที่ยื่นคําเสนอซื้อตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

8. การไดหุนกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุนบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554) 

-ไมบังคับใชกับกรณีน้ี- 

 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
หนังสือรับรองแหลงเงินทุนในการทําคําเสนอซ้ือ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
วิธีตอบรับคําเสนอซ้ือและแบบฟอรม 



กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless) 

 

ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
 
 

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หรือ  
- สําเนาบัตรขาราชการ/สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและ
ผูปกครอง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
กรณีท่ีคํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไข
ขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย 
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1) 
ผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 3 ของภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ใหกับบริษัทหลักทรัพย     
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย 

4) นิติบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึง

ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อ
ของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1) 
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดย
เอกสารท้ังหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ 

 กรณีนิติบุคคลสัญชาติตางดาวท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แต
อนุสัญญาภาษีซอนน้ันไมไดมีการยกเวนในเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอ
ขายใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหลักทรัพย และหรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย หรือ NVDR ท่ีแสดงเจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย รอยละ 15 จะคาํนวณจากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพย
ท้ังจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

5)  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน ท่ีระบุรายละเอียดของบัญชีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของธ.กรุงเทพ หรือธ.กสิกรไทย หรือธ.ไทยพาณิชย  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท)  และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามท่ีระบุขางตน 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพยเพ่ือโอนลอย 
(ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยท่ีมีชื่อตรงกับผู

แสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยท่ีปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพยไดสลักหลัง
โอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนท่ีถูกตองสมบูรณของผู

แสดงเจตนาขายแลวเทาน้ัน) 

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน 

กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Securities) 

4.  สงเอกสารท้ังหมดภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ท่ี 
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข  

ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

หรือ บริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรัพยท่ีจะขายฝากอยู และ 
บริษัทหลักทรัพยน้ันใหบริการรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

กรณี สงมอบใบหลักทรัพย หรือเปนผูถือ NVDR ผูถือหลักทรัพยจะตองนําสงเอกสารทั้งหมดกอน 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย 

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยและมี
หลักทรัพยอยูเพ่ือโอนหลักทรัพยท่ีจะขายเขาบัญชี ดังน้ี 

โอนเขาบัญชี  “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ”  
เลขที่บัญชี  224-000000036-0 
สําหรับผูถอืหลักทรพัยสัญชาติไทย (Local Securities) หรอืผูถือหลักทรัพยสัญชาติ
ตางดาว (Foreign Securities)  

เอกสารแนบ 2 (1) 



เอกสารแนบ 2 (2) 
 
 

แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
 
 

เรียน  ผูทําคําเสนอซ้ือ และ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขที่ใบรับ............................................................................. 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).............................................................................................................................…………..……......……….  สัญชาติ ......................….....……...... 
ท่ีอยู............................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน............................................................................................................... 
ตําบล.................................…………….........................อาํเภอ...…………....................................…....................จังหวัด......................................................................……........................ 
ประเทศ...........................................รหัสไปรษณีย......................…….โทรศัพทท่ีติดตอได………...................................โทรสาร................................................................ 
 

โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.............................................................................................................. 
  บุคคลธรรมดาตางดาว  ใบตางดาว / หนังสือเดนิทาง เลขที.่............................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.............................................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลตางดาว  เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที.่....................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอขาย 
  หุนสามัญของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) จํานวน.....................................................................หุน (..........................................................................) ในราคาหุนละ 
3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค) และราคาสุทธิหลังจากหักคานายหนาและภาษีมูลคาเพิ่ม (อัตรารอยละ 7 ของคานายหนา) หุนละ 3.0917075 (สามจุดศูนยเกาหนึง่เจ็ดศูนยเจ็ดหาบาท) รวม
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน.....................................................บาท (..........................................................................) ตามเงือ่นไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลกัทรัพย  
ขาพเจาขอมอบใหบริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหุนสามัญของขาพเจาตามรายละเอียดท่ีกลาวขางลางนี้ รวมท้ัง
การรับชาํระราคาคาขายหุนสามัญดังกลาว ตลอดจนดาํเนินการอืน่ใดท่ีเก่ียวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา 

 กรณีสงมอบเปนใบหุน   กรณโีอนหุนผานศนูยรับฝากหลักทรัพย 

ชื่อผูถือหุนหลักทรัพยตามทะเบียน 
ใบหุนหลักทรัพย

เลขที่ 
จํานวนหุนหลักทรัพย 

โอนจากบรษิัทสมาชิกศูนย 
รับฝากหลักทรัพย หมายเลข 

เลขที่โอน วันท่ีโอน จํานวนหลักทรัพย 

       
       
 รวม    รวม  
ขาพเจาขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเง่ือนไขที่กาํหนดในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
การรับเงิน (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 โอนเงนิเขาบัญช ี � ธ.กรุงเทพ     � ธ.กสิกรไทย     � ธ.ไทยพาณชิย       
สาขา............………………...............................................ประเภทบัญชี.................................…..................................... 
เลขที่บัญชี  ���-������-�  
(ตองเปนชือ่เดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดงักลาวท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 
 รับเช็ค � ดวยตนเอง   � ทางไปรษณียตามที่อยูท่ีขางตน 
พรอมกันนี้ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังนี้ ใบหลักทรัพยท่ีสลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซ้ือ” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และตางดาวหรือผูถือใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแสดงเจตนาขายตามท่ีระบุไวในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
ขาพเจาขอรับรองวาหลักทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้ ขาพเจาไดเสนอขายหลักทรัพยในฐานะท่ีเปนผูมีกรรมสิทธ์ิโดยถูกตองตาม
กฎหมายในหลักทรัพยดังกลาว และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซ้ือจะสมบูรณเม่ือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดปดโอนหลักทรัพยท่ีขาพเจาไดเสนอขายเปน
ของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

   ลงชือ่ ........................................................................................... ผูแสดงเจตนาขาย 
ลงชือ่ .................................................................................. ผูรับมอบอํานาจ  (........................................................................................)  

 (................................................................................)   วันท่ี...............................................................................  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหลักทรัพย / ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลกัทรัพย และ แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  

วันท่ี.............................................................. เลขที่ใบรับ............................................................................. 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) พรอมกับ  
� ใบหุน                                        � หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย จํานวน ...............................หุน 
 จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ..........................................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว 
โดย:    ขอรับเงินคาหลกัทรัพยตามเงื่อนไขที่กําหนดในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย     � โอนเงนิเขาบัญช ี    � ธ.กรุงเทพ     � ธ.กสิกรไทย     � ธ.ไทยพาณิชย      
                    
 ตามรายละเอียดท่ีระบุขางตน     � รับเช็ค     � ดวยตนเอง     � ทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีขางตน 

 ลงชือ่........................................................................................ผูรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143  โทรสาร 0 2618 1120



 

หนังสือมอบอํานาจ 
เพ่ือการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย  

 
 

เขียนที่........................................................................  
วันที่...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง......................................................................... 
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได) .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................ประเทศ............……...................... 
ซ่ึงเปนผูถือหุนสามัญของ บริษทั แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) จํานวน...............................................................หุน    
ขอมอบอํานาจให….................................................................................................................................อายุ....……................................ป           
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................
ที่อยูเลขที(่ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................ประเทศ................................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบหลักทรัพย / เอ็นวดีีอาร ของบริษัทแกรนด คาแนล แลนด จํากัด 
(มหาชน) โดยดําเนินการผานบริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทํา
การใดๆ ที่เกี่ยวของกับการน้ีแทนขาพเจาจนเสร็จส้ิน  
 
กิจการใดทีผู่รับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหน่ึงวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเอง
ทุกประการ  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอาํนาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถกูตอง  

 

เอกสารแนบ 2 (3) 

 
อากรแสตมป 

30 บาท 



 

 
แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอขาย 

 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศ ที่ไมไดประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยแตอนุสัญญาภาษีซอนน้ันไมไดมีการ

ยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยประเทศไทย) 
 

 
วันที่ ........................................................ 

เรียน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”) 
 

ขาพเจา ............................................................................................................................สัญชาติ............................................. 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) ...................................................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหุนสามัญของ 
บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังน้ี 

วันที่โอน เลขท่ีใบหุน/เลขท่ีใบโอน จํานวนหุนสามัญ ตนทุนตอหนวยของ
หุนสามัญ(บาท) 

    

    

 รวมทั้งสิ้น   
 

พรอมกันน้ี ขาพเจาไดแนบ........…………………………………….......................................................................………… 
รวม .............………………............... ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหลักทรัพยประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จาย  

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 
 
 ลงช่ือ ...................................................................ผูแสดงเจตนาขาย 
 (.................................................................) 
 
หมายเหตุ : หากผูแสดงเจตนาขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศไมสามารถระบุราคาตนทุนหรือมิไดแนบหลักฐานแสดงราคา

ตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะหักภาษี      
ณ  ที่จาย โดยคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 15 จากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

เอกสารแนบ 2 (4) 



 

เอกสารแนบ 2 (5) 

 



 

 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 2 (6) 

 



 

 



 
เอกสารแนบ 2 (7) 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เอกสารแนบ 3 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัยและแบบฟอรม 



 
ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 

 
 

 
 

2. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือ  
- สาํเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลง
นามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและผูปกครองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
กรณีที่คํานําหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2(5)) พรอม
เอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี  

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกนิ 1 ป นับจนถึงวนัย่ืนแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1) 

4) นิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย 
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือ

หนวยงานของประเทศที่นิตบิุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสาํนักงานใหญ และอํานาจ
หรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิตบิุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นบัจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายช่ือของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยาง
ลายมือช่ือ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1) 
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดยเอกสารทั้งหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นบัจนถึงวนัย่ืนแบบตอบรับ 

5) แนบเงินสดสําหรับชําระคาธรรมเนยีมการโอนหลักทรัพย รายการละ 100 บาท หรือคาธรรมเนียมในการขอถอนหลักทรัพยรายการละ 100 บาท 
(แลวแตกรณี) 

 เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท)  และ   
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามท่ีระบุขางตน 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 (1) 

1.  กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และ 
แนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยฝากหลักทรัพย/หลักฐานการรับหลักทรัพย /ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย /แบบตอบรับ 

3.  สงเอกสารท้ังหมดภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  ที ่
นางฐานมาศ พึ่งโพธ์ิ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 

ฝายปฏิบัตกิาร 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

 
ผูทําคําเสนอซ้ือและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย 



  
แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

 
เรียน    ผูทําคําเสนอซ้ือ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขท่ีแบบคําขอยกเลิก......................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).........................................................................................................................สัญชาติ....................................................... 
ที่อยู............................ซอย/อาคาร............…………...……………………………………….....ถนน....................................................................................... 

ตําบล............................…………...........................อําเภอ...………......................................................จังหวัด.................................................................…….. 

รหัสไปรษณีย.......................…….โทรศัพทที่ติดตอได.....................................................โทรสาร..............................................ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 
 หุนสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ตามเง่ือนไขการยกเลิกที่ระบุในคําเสนอซื้อหลักทรัพย จํานวน
.............................หุน 
ทั้งนี้ ขาพเจาไดยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที.่................................................................
เลขท่ีใบรับ............................................................................ 
ขาพเจาขอรับหลักทรัพยหรือ NVDR คืน โดยขอรับเปน 
 ใบหุน หรือ ใบเอ็นวีดีอาร โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ทีฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ภายใน 30 วันทําการนับ

จากวันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยโดยตองแนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสาร
แสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย) 

 โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...............................…...........................................................................
ผูฝากเลขที่.....................................นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี............................................. 
..................................ชื่อบัญชี.......................................................................…..................................................................................... (ภายในวัน
ทําการถัดไป นับจากวันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย) พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเงินคาธรรมเนียมในการโอน
หลักทรัพยรายการละ 100 บาท 

 โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการโอนหลักทรัพยเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขท่ี 600 ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือรับมอบอํานาจยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและเอกสาร
ประกอบถูกตอง ครบถวน ตามท่ีระบุไวในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

ขาพเจายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพยคืนขางตนและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดทุกประการ 
 ผูแสดงเจตนาขาย....................................................................................                   

(..................................................................................) 
 วันที่ ..................................................................................... 

การสงมอบใบหลักทรัพย/ใบ NVDR 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดสงมอบใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR ตามรายละเอียดขางตนใหแกผู
แสดงเจตนาขายท่ีมคีวามประสงคจะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและผูแสดงเจตนาขายไดรับใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR คืนเรียบรอยแลว 

ผูสงมอบ............................................................................................. ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย........................................................................…............. 
             (.............................................................................................) (.......................................................................................)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

วันที่....................................................................... เลขท่ีแบบคําขอยกเลิก......................................................... 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ 
บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุน............................................หุน จาก  
(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..................................................................................................................................พรอมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยเลขท่ี............................................ไวเรียบรอยแลว โดยหลักทรัพยที่ทําการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธ ี

 ใบหุน หรือ ใบเอ็นวีดีอาร โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ทีฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
 โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...........................................................................ผูฝากเลขที่............................... 
นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี................................................................................................................ 
ชื่อบัญชี................................................................................................................................................................................... …...(ภายในวนัทําการถัดไป) 

 โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 
ลงชื่อ......................................................................................ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ  
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

เอกสารแนบ 3 (2) 



 

หนังสือมอบอํานาจ 
เพ่ือการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 

 
เขียนที่........................................................................  
วันท่ี...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
.....................................................................รหสัไปรษณีย........…….....................................ประเทศ....................................…….......  
ซึ่งเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) จํานวน..............................................................หุน    
ขอมอบอํานาจให……………….................................................................................................................................อายุ....…................ป 
สัญชาติ..................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
.......................................................รหัสไปรษณีย........…….....................................ประเทศ....................................……....................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด 
(มหาชน) ที่ขาพเจาไดแสดงเจตนาขาย ผานบริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรับซือ้หลักทรัพย 
ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิน้ 
 
กิจการใดทีผู่รับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ 
  
 

 ลงช่ือ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 

 ลงช่ือ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 

 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 

 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  

หมายเหต ุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  

เอกสารแนบ 3 (3) 

 
อากรแสตมป 

30 บาท 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
วิธีตอบรับคาํเสนอซ้ือและแบบฟอรมสําหรับ NVDR 



  
 

5) Kindly submit all documents by 29 October 2018 to: 
Mrs.Thanamas  Pungpo, Ms.Piyaporn  Kwannoi, or Ms.Benjawan  Phasuk 

Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited 
29th Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 

Telephone: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120 
Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security  

“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last tender offer date” 
“The Offeror and the tender offer agent will not accept documents sent by post” 

เอกสารแนบ 4 (1) 
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NVDR Holder of Grand Canal Land Public Company Limited 

2) Advise the broker to transfer the Scripless NVDR ordinary shares or warrants to the following account 
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 

3) Enclose the Power of Attorney and the “Declaration for Cost of Tendered Securites” as stated in Attachment 4 (3) and 4 (4) (if any) 

1) Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be: 
4.1) Thai Individual 

- A certified copy of valid Identification Card or 
- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of House Registration which contains 13 digits of the identification card 
(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian’s identification card, a certified true copy of his/her guardian’s and the 
minor child’s the house registration) 
In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card, the 
Offeree has to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record” of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a copy of evidence of such correction issued by the government authority, 
certified as true copy.  The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card. 

4.2)  Foreign Individual 
A certified copy of valid Alien Certificate or Passport. 

4.3) Thai Juristic Person 

4.3.1  A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person, together 
with company seal (if any) 

4.3.2  Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above 
A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on commission fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, a tender offer agent. 

4.4) Foreign Juristic Person 
4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the 

name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not more than one year prior to the submission date of the Acceptance 
Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person 

4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above 
 Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and all documents, which are issued, must not be 

longer than 1 year before the last day of the tender offer period 
 In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double tax treaty with Thailand but 

such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing 
the “Confirmation of Securities Cost Form” as the Attachment 2 (4) for securities  and Attachment 4 (4) for NVDR, whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the 
Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale. 

4.5) A certified true copy of a passbook or a bank statement, showing details of bank account of the following banks;  
 - BBL or KBANK or SCB  
In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and  
2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above 



 
 

เอกสารแนบ 4 (2) 
 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Grand Canal Land Public Company Limited 
 

To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) Acceptance Form No.....…….............................................. 
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) …..............……............................……………………….........................................………...... Nationality ..............................……... 
Contact Address............................ …………………….......................................................................................................... ........................................................ ................ 
Sub District..............................…………………..................District..……………………............................................Province.......................................................………. 
Country…………..…………..…….Postal Code..............………….…….Contact Telephone……...……..................................Facsimile..............................……….......... 
 

Please specify type of seller of NVDR securities of Grand Canal Land Public Company Limited 
  Thai Individual  ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No................................………………………….......................................  
  Foreign Individual  Alien Card / Passport ID No. ............................................................................................................................. ……………………… 
  Thai Juristic Person  Company Registration No.........................................................................................……................................................................. ….. 
  Foreign Juristic Person  Incorporate Document No...................................................................................................................................................................... . 
I/We hereby accept to tender and sell  
 NVDR ordinary shares of …………………………................ shares (…………………………................) of Grand Canal Land Public Company Limited at the net 
price of Baht 3.0917075 per share being tender offer price of Baht 3.10 per share less broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon (7% of the 
broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be Baht…………………… 
(………………............ …………………................)     
 I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well as to arrange the 
payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer. 
 

Transfer Scripless NVDR  
TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date No. of NVDR  

NVDR ordinary shares    
    
  Total NVDR ordinary shares  

I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer 
Payment Condition 
 Automatic transfer payment to my/our account at: please select one  BBL  KBANK  SCB  

Branch……………………………..Type of Account …………………………………….Account Number………………………………………………………… 
(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of saving account book or current account statement with this form.) 
 Collect Cheque    In-Person    Posted as the given address above 
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of “Bualuang Securities Public Company 
Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated in the details of the 
Tender Offer document. 
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of  Grand Canal Land Public Company Limited free 
from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from 
any and all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer 
Agent. 

   Signed .................................................................................. Tender Offeree 
Signed .................................................................................. Attorney  (................................................................................)  
 (................................................................................)   Date....................................................................….  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form  
Date.............................................................. Receipt No. ........……......................................................... 

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Grand Canal Land 
Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer……………………………………………NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company) 
…………………………………….………………...……............ by: 
Request for payment as conditions specified in the Tender Offer 
  Automatic transfer to following bank A/C’s:  BBL  KBANK  SCB   
  Collect Cheque In-Person    Collect Cheque by posting as the given address above 

 Signature……................................................................................Tender Offer Agent 
For more information please contact; Mrs.Thanamas  Pungpo, Ms.Piyaporn  Kwannoi, or Ms.Benjawan  Phasuk, Operation Department 

Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok. Tel: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120 



 

 เอกสารแนบ 4 (3) 
 

 

POWER OF ATTORNEY 
For Tender Offer Acceptance for NVDR 

 
 
 

Made at ………………….…………………. 
Date ….……………….…………………. 

 
We ……………………………….…………….…..……………… Age ….…………. Nationality ...…………………….. 
ID Card/Alien Card/Passport ID No. ……………………………………..Reside at (address that can be reached by mail) 
……...…………….………………….……………………………………Postal Code…………………….………………. 
.………………………………… Country………………………………hold(s) NVDR ordinary 
shares.............................................shares of Grand Canal Land Public Company Limited hereby authorize (Mr. / Miss / 
Mrs.) ………………..……….………………… Age ………Nationality ……………..…………… ID Card/Alien 
Card/Passport ID No……………………………….… Reside at (address that can be reached by 
mail)…………………………………..…  Postal Code………..……………… Country ………………………………..to 
act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities of Grand Canal Land Public Company Limited through 
Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be authorized to do and execute all such 
other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.  
 
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
 Sign ………………………………………… Grantor 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Attorney 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Witness 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Witness 
 (………………………………………..) 
Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate of 

Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a Juristic Person 
and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).  

 
Stamp Duty  

30 Baht 



 

 

 เอกสารแนบ 4 (4) 

 
Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDR 

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with 
Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic 

Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand) 
 

 
Date ................................................... 

 
To: Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) 
 
 
We (Company)…………………………………………………………………….………….………...………….………........... 
Nationality ………………………………..… Tax Identification No. (if any) ………………...………...……….. would like to 
declare the acquisition cost of our Grand Canal Land Public Company Limited securities to be tendered and offered for sale as 
follows: 
 

Transfer Date NVDR Certificate No./Transfer 
Slip No. 

No. of Shares/NVDR Cost per Share 
(Thai Baht) 

NVDR ordinary shares    
    
    
 Total   

 
We hereby attach ………………………………………………………………………………………………………………............. 
totaling …….……..……………….. , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.   
 
We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 
 
 
 Signature...................................................................the Offeree 
 (..............................................…................) 
 
Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered 

Securities attached with the evidence of such the cost.  If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, 
only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax.  If the form is not submitted or proper 
evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire 
proceeds of the sale instead of the capital gains. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
งบการเงินประจําปของบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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