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ที ่GL/2562/002 
 
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
เร่ือง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่ส าคญัเก่ียวกบัวาระที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และให้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
2. มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจะประชุมในวนัที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคาร 
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
รายละเอียดวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินดงักลา่ว 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 และให้จัดสรรก าไร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงด
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และให้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย  

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 3 ทา่น ให้กลบัมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 
1) ร.ศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)/ รอง

ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ รองประธานกรรมการบริหาร 

2) นายวิทยา ชวนะนนัท์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ในอตัราเดิมเทา่กบัปี 2561 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีเลขที่  4098 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม ผู้สอบบญัชีเลขที่  3684 
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีเลขที่  8420 
4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์    ผู้สอบบญัชีเลขที่  8802 
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“ผู้สอบบญัชีหลกั”) คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 
และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 วงเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท รวมทัง้มอบอ านาจ
ให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้อนมุตัิคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ
กองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งปีด้วย 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีเง่ือนไขเบือ้งต้นดงันี ้

  ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
ด้อยสิทธิ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด และ/หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก าหนด มีสทิธิแปลงสภาพ และ/หรือไมม่ีสทิธิแปลงสภาพ 

  วงเงินรวม :  ไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในอตัราเทียบเทา่ 
  อาย ุ : มีก าหนดระยะเวลา และ/หรือไม่มีก าหนดระยะเวลา (Perpetual) 

ภายใต้ข้อบงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ ก าหนด หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหน้า 

  การเสนอขาย :  เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ ก าหนด หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหน้า 

 ทัง้นี ้เมื่อรวมกบัวงเงินหุ้นกู้ จ านวน 4,000 ล้านบาท ที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2558 มีมติอนุมตัิ ท าให้วงเงินหุ้นกู้ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 

 นอกจากนี  ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดประเภทและจ านวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวม
ดงักลา่ว รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เข้าเจรจาท าความตกลง ลงนาม
ในเอกสาร และการด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. เร่ือง การจดัประชุมวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. เร่ือง การจดัประชมุวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เรียกประชมุ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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ปัจจุบัน 
ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีละ 1 ครัง้ ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

ถ้ามีการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้อื่น ๆ  ให้เรียกการประชมุนัน้วา่ การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่หุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าเป็นหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักลา่ว ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่
วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

แก้ไขเป็น 
ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีละ 1 ครัง้ ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

ถ้ามีการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้อื่น ๆ ให้เรียกการประชุมนัน้ว่า การประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัก็ได้ แต่ต้องระบุเ ร่ืองและเหตุผลในกา รเรียก
ประชุมไว้ให้ช ัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลา 45 วนั นบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้
จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้จดัประชมุ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสาม หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 32. ผู้ ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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3. มีมติให้แต่งตัง้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วนั เวลา สถานท่ี 
รวมทัง้วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 โดยมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.grandcanalland.com)  และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมดงักลา่ว
ให้ทราบลว่งหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อส านกัเลขานกุาร
บริษัทที่หมายเลขโทรศพัท์ 0 2246 2323 ตอ่ 1109 หรือ 1007 หรือสง่อีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

-สมโภช  ฐิติพลาธิป- 
 (นายสมโภช  ฐิติพลาธิป)  

เลขานกุารบริษัท 
 


