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ที่ G/011/2556   

วนัท่ี 25 เมษายน 2556 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัที่ 25 
เมษายน 2556 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555  
 

 (ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,835,423,317 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 15,000 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 10,000 
เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน))  
 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชมุจ านวน 14,170,477 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปี 2555 ของคณะกรรมการ   

 
3. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี 2555    น        น       

  น า ม      ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  
 
 (ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,173 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 15,000 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 10,000 
เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน))  

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 3,211,856 หุ้น 
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4. มีมติอนมุตัิการจัดสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2555 และงดจ่ายปันผลประจ าปี 2555 โดย
จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2555 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสน
บาทถ้วน) และมีมติอนมุตัิงดจ่ายปันผล  

 
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยจ านวน 4,838,635,178 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 15,000 เสยีง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 10,000 
เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 5 หุ้น 

 
5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  2  

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่  2” หรือ “GLAND-W2”) จ านวนไม่เกิน 213,114,517 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 25 หุ้นเดิม (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
 

อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บญุดีเจริญ เป็นผู้
มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการ
ใดๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียงการติดตอ่ จดัท าหรือสง่มอบซึง่เอกสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ ครัง้ที่ 2 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น   

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,178 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของ     ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 15,000 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 0ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 
10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
 

6.   มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 213,114,517 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 213,114,517 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  
  (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,838,535,178 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของ     ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 115,000 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัร
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เสียจ านวน 10,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)) 

 

7. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเป็น
ดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,540,977,447 บาท (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 5,540,977,447   หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 5,540,977,447  หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยสีส่บิล้านเก้า

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยสี่
สบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น) 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,178 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 15,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0003 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสีย
จ านวน 10,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)) 

 

8. มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 213,114,517 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
ส ารองไว้ส าหรับการใช้สทิธิของ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 2 ที่จะออกตามข้อ 5 ข้างต้น และ/หรือเพื่อรองรับการ
แก้ไขราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ที่ยงัไม่ได้ใช้
สทิธิ 

 
อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน บญุดีเจริญ เป็นผู้มี

อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ   
  
 (ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,535,278 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 115,000 เสียง (คิดเป็น
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ร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 
10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 100 หุ้น 

 
9. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ ร.ศ. ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษ์ทอง และนายมงคล เปาอินทร์ ด ารง

ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และที่ประชมุได้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล ดงันี ้ 
 

9.1  ร.ศ. ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ  
 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,378 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 15,000 เสยีง (คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และบตัรเสยีจ านวน 
10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
9.2 นายบรรพต หงษ์ทอง  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,378 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 15,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 
10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
9.3 นายมงคล เปาอินทร์  

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,635,378 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 15,000 เสยีง (คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และบตัรเสยีจ านวน 
10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 100 หุ้น 

 
10. มีมติอนมุตัิก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เป็นค่าพาหนะในอตัราเท่ากบัปี 2555 

ดงันี ้ 
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-  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ   คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน  

-  กรรมการตรวจสอบ    คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน  
-  กรรมการอื่น     คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน  
 
รวมทัง้มีมติอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุ ซึง่เป็นอตัราที่ก าหนดเพิ่มเติมในปี         น   
-  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  คนละ 15,000 บาท ตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

-  กรรมการตรวจสอบ  คนละ 10,000 บาท ตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 
-  กรรมการอื่น  คนละ 10,000 บาท ตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วยจ านวน 4,838,634,857 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ) งดออกเสยีงจ านวน 15,821 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ) และบตัรเสยีจ านวน 10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 300 หุ้น 

 
11. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 4579  หรือ นายกฤษฎา 

เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3930 แหง่
บริษัท ส านกังานเอินส์ทแอนด์ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2556 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเฉพาะของบริษัท ไมร่วมบริษัทยอ่ยจ านวนทัง้สิน้ 1,435,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2555 จ านวน 85,000 บาท  

 
(ด้วยคะแนนเสยีง เหน็ด้วยจ านวน 4,838,634,857 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 15,821 เสยีง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และบตัรเสยีจ านวน 10,000 
เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 

 
 12. มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัอนัเนื่องมาจากการซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท บีบีทีวี มารเก็ตติง้ จ ากดั (“BBTVM”) จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นของ BBTVM ได้แก่บริษัท กรุงเทพ
โทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั จ านวน 15,000 หุ้น บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ ากดั จ านวน 12,500 หุ้น บริษัท บี
บีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากดั จ านวน 12,500 หุ้น บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จ ากดั จ านวน 9,993 หุ้น และอาจรวมถึง
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาอีก 7 รายๆ ละ 1 หุ้น  ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 775.84278 บาท รวมทัง้สิน้เป็น
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เงิน 38.79 ล้านบาท  โดยบริษัทจะช าระราคาซือ้ขายหุ้นดงักลา่วเป็นเงินสด รวมทัง้เข้าซือ้ที่ดินจากบริษัท ซีเคเอส โฮ
ลดิง้ จ ากดั ในมลูคา่รวมไมเ่กิน 183.28 ล้านบา   

 
อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ หรือผู้ รับมอบหมายจากนายโยธิน  บญุดีเจริญ เป็นผู้

มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการซือ้หุ้นสามญั และซือ้ที่ดินดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น สญัญาซือ้ขายที่ดิน สญัญาจะซือ้จะขาย
ที่ดิน และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการซือ้ขายหุ้นและที่ดินดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการแต่งตัง้
ตวัแทนรับมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินการแทนบริษัท  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 2,866,853,510 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 2,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
0.0001 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 15,821 
เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และ
บตัรเสยีจ านวน 10,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน))  

 
หมายเหต ุ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ถือหุ้นจ านวน 1,971,781,347 หุ้น คิดเป็น 1,971,781,347 เสยีง 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                   เลขานกุารบริษัท 
 


