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ที ่GL/2564/006 
 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึน้ในวันที่ 
23 เมษายน 2564 ดงันี ้

1.  รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

2.  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 

3.  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้ สอบบัญชีแล้ว  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,333,806,381  เสียง   
ไม่เห็นด้วย - เสียง   
งดออกเสียง 500 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 
 

4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,333,806,381  เสียง   
ไม่เห็นด้วย 500 เสียง   
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 
 

5. อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายจรัล  มงคลจนัทร์ 
เห็นด้วย 6,333,806,781 เสียง     
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง     
งดออกเสียง - เสียง     
บตัรเสีย - เสียง   
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2) นายปรีชา  เอกคณุากลุ  
เห็นด้วย 6,333,806,781 เสียง     
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง     
งดออกเสียง - เสียง     
บตัรเสีย - เสียง   

3) นายปัณฑิต  มงคลกลุ 
เห็นด้วย 6,333,806,781 เสียง     
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง     
งดออกเสียง - เสียง     
บตัรเสีย - เสียง   

 
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,333,806,781  เสียง   
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง   
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 
 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 มีดงันี ้
1) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  

-  ประธานกรรมการ   15,000    บาท/ครัง้ 
-  รองประธานกรรมการ   15,000    บาท/ครัง้ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   15,000    บาท/ครัง้ 
-  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   12,000    บาท/ครัง้ 
-  กรรมการอื่น ๆ   12,000    บาท/ครัง้ 

2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย 
-  ประธานกรรมการ   63,500  บาท/เดือน 
-  รองประธานกรรมการ   63,500  บาท/เดือน 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล     63,500  บาท/เดือน 
-  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   57,000   บาท/เดือน 
-  กรรมการอื่น ๆ   44,500    บาท/เดือน 

3) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   12,000   บาท/ครัง้ 
-  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   10,000   บาท/ครัง้ 

4) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย   
-  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   12,000   บาท/ครัง้ 
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษา   10,000   บาท/ครัง้ 
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5) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย   
-  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   12,000   บาท/ครัง้ 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง   10,000   บาท/ครัง้ 

6) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ส าหรับการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชดุย่อย 
  

7. อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ดงัมีรายนามต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4098 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสงี่ยม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684  
3) นางสาววิไลวรรณ   ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8420 
4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8802 
 
และอนุมัติค่าสอบบัญชีจ านวนรวม 3,090,000 บาท โดยมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปี 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 6,333,806,881  เสียง   
ไม่เห็นด้วย - เสียง   
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 -สมโภช ฐิติพลาธิป- 
   (นายสมโภช ฐิติพลาธิป) 
        เลขานกุารบริษัท 


