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ที ่G/006/2561 
 

   23 เมษายน 2561 
 
เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยนูิเวอร์ส ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”) โดย ณ เวลาเร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 137 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 5,003,236,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.067 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดนัน้ 

 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 5,003,333,044 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

[หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 97,154 หุ้น] 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการประจ าปี 2560 

3. อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 5,007,012,103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

[หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 3,678,649 หุ้น] 
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4. อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 36,000,000 บาท และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลงวดเดือนมกราคม 2560 ถึงธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
595,144,905.10 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวนัที่ 30 มีนาคม 2561 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 5,007,012,226 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

[หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 123 หุ้น] 

5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ (1) นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ (2) นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ และ (3) นางสาวรมณี บญุ
ดีเจริญ ซึง่เป็นกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

5.1. นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ      
เห็นด้วย 5,005,632,266 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9721 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 1,400,060 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

5.2. นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ กรรมการ 
เห็นด้วย 4,992,203,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7039 

ไมเ่ห็นด้วย 13,428,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2682 

งดออกเสยีง 1,400,060 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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5.3. นางสาวรมณี บญุดีเจริญ กรรมการ 
เห็นด้วย 5,005,632,266 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9721 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 1,400,060 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 [หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 20,100 หุ้น] 

6. อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 โดยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นราย
เดือนและคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ ซึง่ยงัคงอตัราเดิมเทา่กบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 คณะกรรมการบริษัท 
ช่ือต าแหนง่ ปี 2561 

คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 63,500 15,000 
รองประธานกรรมการ 63,500 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 63,500 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 57,000 12,000 
กรรมการ 44,500 12,000 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ช่ือต าแหนง่ ปี 2561 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 
กรรมการอิสระ 10,000 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ช่ือต าแหนง่ ปี 2561 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ทดแทน 

12,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่
ทดแทน 

10,000 

 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ ดงันี  ้
เห็นด้วย 5,007,066,330 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 [หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 36,004 หุ้น] 

7. อนมุตัิการแต่งตัง้ (1) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณฐัวฒุิ 
สนัติเพ็ชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5730 และ/หรือ (3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงิน 1,770,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นเงิน 85,000 บาท ทัง้นี ้ค่า
สอบบญัชีดงักลา่วจะไมร่วมคา่เบีย้เลีย้ง คา่ที่พกัและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเสยีงดงันี  ้
เห็นด้วย 5,007,468,330 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 [หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 400,000 หุ้น] 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นางสาวรมณี บญุดีเจริญ) 
รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 


