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ท่ี G/005/2559 
 
      วนัท่ี  21 เมษายน 2559 
 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ส าคญัของท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยนูิเวอร์ส ชัน้ 12 อาคาร 
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ในขณะท่ีเร่ิมการประชมุมผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทัง้สิน้ 164 ราย ถือหุ้ นรวมกันได้ 5,307,748,733 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 90.3521 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด สรุปได้ดงันี ้

 
1. มีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2558 

   
 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,327,797,227  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 1,050,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0197 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 
21,098,494 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
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(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,329,235,463 เสียง (คิดเป็นร้อยละ  99.9934 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 350,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0065 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 738,236 หุ้น 
 

4. มีมตอินมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 172,900,000 
บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบ
สตางค์) รวมเป็นเงินจ านวน  1,174,903,775.80  บาท  โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปัน
ผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 8 กันยายน 2558 จากผลการด าเนินงานงวดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 ตามมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2558 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ในอตัราหุ้ นละ 0.05 บาท (ห้า
สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 อตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวม
เป็นเงินจ านวน 1,468,629,719.75 บาท  

 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,329,600,968  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9934 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 350,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0065 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 365,505 หุ้น 
 
5. มีมติอนุมัติแต่งตัง้ รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษ์ทอง และนางสาวนพพร  

ติรวฒันกุล  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และท่ี
ประชมุได้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี  ้
 

5.1 รศ. ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ   กรรมการ 
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(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,306,246,644  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.5552 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 350,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0065 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 23,354,324 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.4381 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

 
5.2 นายบรรพต หงษ์ทอง    กรรมการอิสระ 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,329,481,144  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9911 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 362,324 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0067 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 107,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

 
5.3 นางสาวนพพร ตริวฒันกลุ     กรรมการ 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,329,406,144  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9897 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 462,324 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0086 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 82,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0015 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 
 

6. มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นราย
เดือนซึง่ปรับเพ่ิมขึน้จากปี 2558 และคา่เบีย้ประชมุกรรมการเป็นรายครัง้ซึ่งยงัคงอตัราเดิมเท่ากบัปี 2558 โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
6.1 คณะกรรมการบริษัท 

ชื่อต าแหน่ง 

ปี 2559 

คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 63,500 15,000 

รองประธานกรรมการ 63,500 15,000 
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ชื่อต าแหน่ง 

ปี 2559 

คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 63,500 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 57,000 12,000 

กรรมการอืน่ๆ 44,500 12,000 

 
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อต าแหน่ง 

ปี 2559 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 
 
6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ชื่อต าแหน่ง 

ปี 2559 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

12,000 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

10,000 

 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 4,808,253,139  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 90.2116 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 13,871,500 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.2602 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 507,846,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 9.5281 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 20,000 หุ้น 
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7. มีมตอินมุตัิแต่งตัง้นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 หรือนางสาว
ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3930 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทเป็นเงิน 1,545,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นเงิน 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่เบีย้เลีย้ง คา่ท่ีพกัและคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง (ถ้ามี)  

 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 5,329,620,968  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9934 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 350,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0065 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
            (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
          เลขานกุารบริษัท 


