
 
ที ่GL/2562/005 
 

วนัท่ี 5 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 5 เมษายน 
2562 ดงันี ้

1.  รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

2.  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

3.  อนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้ สอบบัญชีแล้ว  
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,337,589,684  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 
 

4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 และให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 8,800,000 บาท  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,336,276,232  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย 1,507,034 เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 
 

5. อนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) ร.ศ.ประพนัธ์พงศ์  เวชชาชีวะ 
เห็นด้วย 6,337,783,266 เสยีง     
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง     
งดออกเสยีง - เสยีง     
บตัรเสยี - เสยีง   

 
 
 



2) นายวิทยา  ชวนะนนัท์  
เห็นด้วย 6,337,783,266 เสยีง     
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง     
งดออกเสยีง - เสยีง     
บตัรเสยี - เสยีง   

3) นางสาวนพพร  ติรวฒันกลุ 
เห็นด้วย 6,337,783,266 เสยีง     
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง     
งดออกเสยีง - เสยีง     
บตัรเสยี - เสยีง   

 
6. อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,337,783,266  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 
 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 มีดงันี ้
1) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  

-  ประธานกรรมการ   15,000    บาท/ครัง้ 
-  รองประธานกรรมการ   15,000    บาท/ครัง้ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,000    บาท/ครัง้ 
-  กรรมการตรวจสอบ   12,000    บาท/ครัง้ 
-  กรรมการอื่น ๆ   12,000    บาท/ครัง้ 

2) คา่ตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย 
-  ประธานกรรมการ   63,500  บาท/เดือน 
-  รองประธานกรรมการ   63,500  บาท/เดือน 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ     63,500  บาท/เดือน 
-  กรรมการตรวจสอบ   57,000   บาท/เดือน 
-  กรรมการอื่น ๆ   44,500    บาท/เดือน 

3) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ   12,000   บาท/ครัง้ 
-  กรรมการตรวจสอบ   10,000   บาท/ครัง้ 

4) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย   
-  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   12,000   บาท/ครัง้ 
-  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   10,000   บาท/ครัง้ 

5) สทิธิประโยชน์อื่น ๆ -ไมม่ี- 
   



7. อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัมีรายนามต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2562 
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4098 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684  
3) นางสาววิไลวรรณ   ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8420 
4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8802 
 
และอนมุตัิค่าสอบบญัชีจ านวนรวม 3,140,000 บาท โดยมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปี 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,337,783,366  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 

 

8. อนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้
เห็นด้วย 6,337,783,566  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 

 

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. เร่ือง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เรียกประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกบัการปรับปรุงพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้
เห็นด้วย 6,337,783,566  เสยีง   
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง   
งดออกเสยีง - เสยีง   
บตัรเสยี - เสยีง 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 -สมโภช ฐิติพลาธิป- 
   (นายสมโภช ฐิติพลาธิป) 
        เลขานกุารบริษัท 


