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ที ่GL/2563/001 

 
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 

 
เร่ือง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่ส าคญัเก่ียวกับวาระที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ดงัต่อไปนี ้ 

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และให้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
2. มีมติให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 โดยจะประชุมในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคาร 
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
รายละเอียดวาระดงัต่อไปนี ้ 

 วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดงักล่าว 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรก าไร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย  
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 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่าน ให้กลบัมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 
1) นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ  
  (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) 
2) นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3) นายสรรสฤษดิ ์ เย็นบ ารุง กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในอตัราเดิมเท่ากับปี 2562 และ
เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ 
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีเลขที่  4098 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสงี่ยม ผู้สอบบญัชีเลขที่  3684 
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีเลขที่  8420 
4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์    ผู้สอบบญัชีเลขที่  8802 
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (“ผู้สอบบญัชีหลกั”) คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 
และอนุมัติค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท รวมทัง้มอบอ านาจ
ให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้อนมุตัิค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ
กองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปีด้วย 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

3. มีมติให้แต่งตัง้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ 
รวมทัง้วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม
ดงักล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อส านัก
เลขานกุารบริษัทที่หมายเลขโทรศพัท์ 0 2246 2323 ต่อ 1109 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

-สมโภช  ฐิติพลาธิป- 
 (นายสมโภช  ฐิติพลาธิป)  

เลขานกุารบริษัท 
 


