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ที ่GL/2563/005 

 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 
เร่ือง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2563 
เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่ส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

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

ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้ยกเลิกวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดิมที่ก าหนดในวนัที่ 3 มีนาคม 2563 โดยจะประชุมในวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ซึง่มีรายละเอียดวาระดงัต่อไปนี ้ 

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

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
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
เสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่าน ให้กลบัมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 
1) นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ  
2) นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  

3) นายสรรสฤษดิ ์ เย็นบ ารุง กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2562 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทฯ ได้เล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ระเบียบวาระเพือ่
พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ต้องถูก
เล่ือนออกไปด้วยนัน้ 
อย่างไรก็ตามส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”)  ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวนัที่ 27 มีนาคม 
2563 ผ่อนผนัในกรณีทีบ่ริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ไม่สามารถจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส Covid-19 
ให้บริษัทฯ ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ 
โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวในการประชุมคราว
ต่อไป 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ 
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีเลขที่  4098 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสงี่ยม ผู้สอบบญัชีเลขที่  3684 
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีเลขที่  8420 
4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์    ผู้สอบบญัชีเลขที่  8802 
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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 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
และผู้สอบบญัชีตามรายชื่อดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับ
สอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวและการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ต่อไป 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

3. มีมติให้แต่งตัง้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ 
รวมทัง้วาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระท าการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส Covid-19 มาโดยตลอดและมีความห่วงใยใน
ความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีความปลอดภยัด้านสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชมุ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีทา่นสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทกุวาระล่วงหน้าได้โดยบริษัทฯ จะจดัส่ง
แบบหนงัสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะที่จะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ
เชิญประชุมต่อไป ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้น
โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชมุให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย 

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม
ดงักล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อส านัก
เลขานกุารบริษัทที่หมายเลขโทรศพัท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

-สมโภช  ฐิติพลาธิป- 
 (นายสมโภช  ฐิติพลาธิป)  

เลขานกุารบริษัท 


