
 
 
 
ท่ี M/039/2553  
 
       วันท่ี 29 เมษายน 2553 
 
เร่ือง แจงมติท่ีประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยท่ีประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2553 ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”)      
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553 ไดมีมติท่ีสําคัญซึ่งสรุปไดดังตอไปน้ี  
 

1.   มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2553 

  (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,930,311 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของ  ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน – เสียง และ
งดออกเสียงจํานวน – เสียง) 

 
2. มีมติรับทราบรายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ  
 
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบและรับรองแลว  

  (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจํานวน - เสียง) 
หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 4,114 หุน 

 
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล ดังน้ี 

1. จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 4,100,000 บาท  
2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ  0.12 บาท  (สิบสองสตางค)  คิดเปนจํานวน 

123,283,472 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิสําหรับป 2552 หลังจัดสรรเปนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 77,677,215 บาท และจายจากกําไรสะสมจํานวน 45,606,257 บาท  
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กําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม 2553 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับ
เงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 7 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
(Closing Date) ในวันท่ี 8 เมษายน 2553  

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
5. มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป

อีกวาระหน่ึงจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. ร.ศ.ประพันธพงศ  เวชชาชีวะ   

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง 
และงดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

2.  นายบรรพต  หงษทอง   

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,930,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - 
เสียง และงดออกเสียงจํานวน 4,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)) 

3.  นายมงคล  เปาอินทร   

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง 
และงดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 

6. มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ดังน้ี 

1. คาพาหนะ  
1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ตอเดือน 
1.2 กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ตอเดือน 
1.3 กรรมการอื่น  คนละ 35,000 บาท ตอเดือน 
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2. เงินบําเหน็จกรรมการ 
เงินบําเหน็จกรรมการทุกคนสําหรับป 2553 จะพจิารณาจากผลประกอบการของป 2553 
และจะพจิารณาจัดสรรในการประชมุสามัญผูถือหุนในปถัดไป    

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง 
และงดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
7. มีมติอนุมัติแตงต้ัง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือนางวิไลรัตน 

โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับ
รอบปบัญช ี 2553 และกําหนดคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษทัไมรวมบริษัทยอยเปนเงิน  890,000 
บาท  

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และงด
ออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
8.  มีมติอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท 

จาก “บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)”  

เปน    “บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)” 

 โดยมีชื่อภาษาอังกฤษวา ”Grand Canal Land Public Company Limited”  

 และใชชื่อยอหลักทรัพยวา “GLAND” (จี-แลนด) 

(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
9. มีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 เร่ืองชื่อของบริษัท เปนดังน้ี  

ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษทั แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)”  

มีชือ่เปนภาษาอังกฤษวา “Grand Canal Land Public Company Limited” 
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(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
10. มีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 42 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและให

ใชขอความใหม ดังตอไปน้ี  
 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวาขอบังคับของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2.  คําวา “บริษัท” ในขอบังคับน้ีหมายถึง บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ขอ 42. ตราของบริษทัใหใชดังท่ีประทับไวน้ี 

 
(ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน  991,934,425 เสียง (คิดเปนรอยละ100 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน - เสียง และ 
งดออกเสียงจํานวน - เสียง) 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

      ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                         (นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา) 
           เลขานุการบริษัท  
 


