เลขที่ GL/64/007
วันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่ อง

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

แบบฟอร์ มลงทะเบียนแบบมี QR Code
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ข้ อบังคับบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจาปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนน
พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ทังนี
้ ้ จากการที่บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 –
15 มกราคม 2564 ซึ่งได้ มีการเผยแพร่ รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่าในการประชุมครัง้ นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ า
แต่อย่างใด
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทฯ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
โดยได้ นาส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ตั ้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้ อ
“การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ ายจัดการ” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาปี ในแบบรู ปเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจาปี 2563 และส่งมาที่เลขานุการบริ ษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 11) ซึง่ บริษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ผู้ถือหุ้นจาเป็ นต้ อง
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี 2563
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี และสารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณา
ยกเว้ นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี 2563 แม้ บริ ษัทฯ จะมีผลกาไรจากการดาเนินงาน แต่เมื่ อพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือ กระแสเงินสดของกิจการ
แผนการลงทุนในอนาคต ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ควรพิจารณา
งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ปี 2563
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ มีกรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 คน ได้ แก่ นายจรัล มงคลจันทร์ นายปรี ชา เอกคุณากูล และ
นายปั ณฑิต มงคลกุล
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้ ในด้ านคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้ เสีย) ได้ เสนอให้ แต่งตัง้
หน้ าที่ 2/5

กรรมการ 3 ท่าน กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ งอีก วาระหนึ่ง และรายชื่ อทัง้ หมดได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) สรุปได้ ดงั นี ้
1) นายจรัล
มงคลจันทร์
กรรมการอิสระ1 / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2) นายปรี ชา
เอกคุณากูล
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3) นายปั ณฑิต
มงคลกุล
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร / ทีป่ รึกษากรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2564 ได้ แก่ นายจรัล มงคลจันทร์
นายปรี ชา เอกคุณากูล และนายปั ณฑิต มงคลกุล กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่ างรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคุ ณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่าน
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
พัฒนาอสัง หาริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และถูกต้ องตาม
หลักบรรษั ท ภิ บ าล สามารถอุทิศ เวลาและความสามารถเพื่ อประโยชน์ สูงสุด แก่ บ ริ ษั ทฯ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เสี ยทุก ฝ่ าย
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า นายจรัล มงคลจันทร์ ซึ่งได้ รับการเสนอให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึ่ง เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัทฯ ซึ่งจะสามารถ
แสดงความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายจรัล มงคลจันทร์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี และหาก
ได้ รับการแต่งตั ้งกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 จะมีวาระการดารงตาแหน่งต่อไปอีก
1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2567 รวมระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ดังนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากหน้ าที่ความ
รั บผิ ดชอบ ความสาเร็ จในการปฏิ บัติ งานที่ เชื่ อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้ อมอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนพิ จารณา
เปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ โดยหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้ อ “คณะกรรมการชุดย่อย” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
1

หมายเหตุ: บริษัทฯ กาหนดคุณสมบัติความเป็ นอิสระไว้ เข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้ อ “การสรรหา และการแต่งตังกรรมการ
้
และผู้บริหารระดับสูงสุด” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
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ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ รับเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
และบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทปั จจุบนั มีความเหมาะสม
และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ตลอดจนสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 ซึง่ ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2563 ซึง่ ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้ วย 5)
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัด ให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบ ัติหน้ า ที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ มาแล้ ว 7 รอบปี บ ัญ ชีไม่ว่าจะติด ต่อกัน
หรื อไม่ โดยสามารถแต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชีรายใหม่ที่สังกัด สานักงานสอบบัญ ชีเดีย วกับ ผู้สอบบัญ ชีรายเดิม ก็ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ จะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกันนับแต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบัติงานใน
ปี ที่ผ่า นมา โดยเปรี ยบเทียบกับจานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ค่าตอบแทนแล้ วว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2564 และการกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 (รายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้
กลัน่ กรองอย่างเหมาะสมและเห็นควรว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบบัญชีเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้ง 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 2) นางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม 3) นางสาววิไลวรรณ
ผลประเสริ ฐ 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ในนาม บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2564 และอนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564 วงเงินไม่เกิน
3,090,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมทังมอบอ
้
านาจให้
ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม กิจการร่วมค้ า และกองทุนรวม
ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างปี ด้วย
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่ านมติ: คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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