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ที ่G/001/2559  
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 และก าหนดการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 

25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ดงันี ้

1.1  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2558 จากผลการด าเนินงาน 
งวดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 เป็นเงินจ านวน 293,725,943.95 บาท (อตัราหุ้นละ 
0.05 บาท) 

1.2 จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 172,900,000 บาท        

1.3  จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,174,903,775.80 บาท จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 คิด
เป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2559 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธี     
ปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2559 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

2. มีมติอนมุตัิให้เสนอช่ือกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1. นายประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 
2. นายบรรพต   หงษ์ทอง 
3. นางสาวนพพร   ติรวฒันกลุ 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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3. มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นคา่พาหนะและคา่เบีย้ประชมุดงันี ้

3.1   คา่พาหนะ ดงันี ้
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 63,500 บาทตอ่เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ    ทา่นละ 57,000 บาทตอ่เดือน 
- กรรมการอื่น    ทา่นละ 44,500 บาทตอ่เดือน 

3.2 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 15,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ    ทา่นละ 12,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 
- กรรมการอื่น    ทา่นละ 12,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

3.3  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 12,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ    ทา่นละ 10,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

3.4  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดคา่ตอบแทน    จ านวน 12,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทา่นละ 10,000 บาทตอ่การเข้าประชมุแตล่ะครัง้ 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้  นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4579 หรือนางสาว
ศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน           
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  แห่งบริษัท  ส านกังานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559 และก าหนดคา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 
1,545,000 บาท (หนึง่ล้านห้าแสนสีห่มื่นห้าพนับาทถ้วน) และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องยนูิเวอร์ส ชัน้ 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2558 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2558 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 
10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียน ในวนัที่ 11 มีนาคม 2559 และ (ข)  ในการได้รับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 

                  เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


