
- 1 - 

 

ท่ี G/019/2554  
 
       วนัท่ี 29 เมษายน 2554 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ได้มีมติท่ีส าคญัซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.   มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2553 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2553 

  (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,919,558 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 
41,379,514 หุ้น 

 
2. มีมตรัิบทราบรายงานประจ าปี 2553 ของคณะกรรมการ  
 
3. มีมติอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผู้สอบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้ว  

  (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,929,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 10,410 หุ้น 
 
4. มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป

อีกวาระหนึง่จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 



 

- 2 - 

4.1 นายโยธิน  บญุดีเจริญ   

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,929,868 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  100 เสียง และ     
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 4.2  นายยงยทุธ  วิทยาวงศรุจิ   

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,928,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  1,000 เสียง และ    
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

 4.3 นายเจริญ  จิรวิศลัย์   

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,929,868 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  100 เสียง และ     
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  

5. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2554 เป็นคา่พาหนะ ดงันี ้
-  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการอื่น  คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,929,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน - เสียง และงดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
6. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือนางวิไลรัตน์ 

โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2554 และก าหนดคา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัท
ย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 200 หุ้น 
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7.  มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท     

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน - เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
8. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ น          

ท่ีตราไว้ เป็นดงันี ้ 
 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน  4,109,449,080 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน
แปดสิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 4,109,449,080 หุ้น  (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน
แปดสิบหุ้น)  

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญั 4,109,449,080 หุ้น (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน

แปดสิบหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่”ี 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน - เสียง) 

  
9. มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 3,900,000 บาท  

(2)  จ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้
(2.1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวน 12,340,687.92 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล        

ในอตัราหุ้นละ 0.003003003 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
(2.2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในอตัรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 111,066,191.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่าย
ปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.027027027 บาท ในกรณีท่ีหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการจ่าย     
ปันผลค านวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้ น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้ น    
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ปันผลส าหรับหุ้ นเดิม (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้ นละ 0.027027027 
บาท 

รวมเ ป็นการจ่ ายปันผลในอัตราหุ้ นละ  0.03003003 บาท คิด เ ป็น เ งินรวมทั ง้สิ น้ 
123,406,879.16 บาท เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 30 มีนาคม 
2554 โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 หลังจากท่ีบริษัทได้ด าเนินการ          
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น และได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและเร่ืองอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดค านวณจ านวนปันผล (ทัง้เงินสดและหุ้นสามญั)  
ท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเสมือนวา่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นแล้ว 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,931,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1,500 หุ้น 
 
10. มีมติอนุมัติให้บริษัทซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ       

เอน็เตอร์ไพร้ส์ จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท จ านวนทัง้สิน้ 21 แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 
14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 
1,930,036,064.00 บาท โดยบริษัทจะช าระราคาค่าท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 เป็น (i) หุ้น
สามญัออกใหม่ของบริษัทจ านวน 547,942,960 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ 1,002,735,616.80 บาท และ (ii) ส่วนท่ีเหลือจ านวน 
927,300,447.20 บาท ช าระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะรับโอนภาระตามสญัญาจะซือ้หรือจะเช่า
ท่ีดินดงักลา่วด้วย 

  และมอบอ านาจให้นายเจริญ จิรวิศลัย์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายเจริญ จิรวิศลัย์ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ท่ีดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ดงักล่าว
ข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขาย
ท่ีดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายท่ีดินดงักลา่ว 
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(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 437,202,479 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน 247 เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 500 หุ้น 

 
11. มีมติอนุมตัิให้บริษัทซือ้ท่ีดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ 

ฟอร์จูน จ ากดั (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท จ านวน 3 แปลง เนือ้ท่ี
รวมทัง้สิน้ 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงสีกนั เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดนิโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้
เป็นเงิน 296,582,500.00 บาท โดยบริษัทจะช าระราคาคา่ท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
ดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัทจ านวน 162,066,939 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 296,582,498.37 บาท ส่วนท่ีเหลือจะช าระ
เป็นเงินสด 

และมอบอ านาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอน
เมืองดงักล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามใน
สญัญาซือ้ขายท่ีดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายท่ีดินดงักลา่ว  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 51,353,940 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ  
งดออกเสียงจ านวน 247 เสียง) 

  
12. มีมติอนุมตัิให้บริษัทโอนขายหุ้นสามญัในบริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลับ จ ากัด (“KKCC”) ท่ีบริษัท  

ถืออยู่ทัง้หมดจ านวนรวมทัง้สิน้ 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทุนจดทะเบียน
ของ KKCC ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอค็ควิตี ้จ ากดั (“BBTVEQ”) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท 
ในราคาซือ้ขายหุ้นละประมาณ 17.33 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 520,000,000 บาท  

 และมอบอ านาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการโอนขายหุ้นสามญัใน KKCC ให้แก่ 
BBTVEQ ดงักลา่วข้างต้นได้ทุกประการ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนาม
ในสญัญาซือ้ขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนขายหุ้นดงักลา่ว  
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(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 611,083,382 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน 247 เสียง) 

 
13.  มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1” หรือ “GLAND-W1”) จ านวนไมเ่กิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 25 หุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ   
1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้)  

 
 ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 จะท าขึน้ภายหลังจากท่ีบริษัทได้

ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นและได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดค านวณจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ใหมเ่สมือนวา่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นแล้ว 

และมอบอ านาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 รวมทัง้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 
ดงักล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ     
ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 และการแต่งตัง้ผู้ รับ
มอบอ านาจช่วง   เป็นต้น 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,932,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน - เสียง) 

  
14. มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 985,454,053 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

ใหมจ่ านวน 985,454,053 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน 247 เสียง) 
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15. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
เป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน   5,094,903,133 บาท (ห้าพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อย
สามสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,094,903,133 หุ้น (ห้าพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อย
สามสบิสามหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั  5,094,903,133 หุ้น (ห้าพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อย

สามสบิสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี” 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจ านวน 247 เสียง) 

  
16. มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 985,454,053 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 111,066,191 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัท  

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 547,942,960 หุ้ น เพ่ือเสนอขายให้กับ บริษัท เจริญกฤษ      
เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.83 บาท เพ่ือใช้ช าระราคาท่ีดินโครงการ        
แกรนด์ พระราม 9 สว่น  2  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 162,066,939 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้กบั บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน 
จ ากัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท เพ่ือใช้ช าระราคาท่ีดินโครงการแกรนด์ คาแนล     
ดอนเมือง เฟส 7  

(4) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 164,377,963 หุ้น เพ่ือส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิของ       
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1  

และมอบอ านาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าว
ข้างต้นได้ทกุประการ 
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(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง และงดออก
เสียงจ านวน 247 เสียง) 

  
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                         (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
           เลขานกุารบริษัท  


