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ที ่G/007/2555  
 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 
 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2555 การจ่ายเงินปันผล   
และก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2555     
เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

1. มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายปันผลประจ าปี 2554 ดงันี ้

1.1  จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2554 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท       
(หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) 

1.2  จ่ายปันผลจากก าไรสะสม เป็นเงินสด จ านวน 147,915,700.08 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเจ็ดล้าน
เก้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยแปดสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาท (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 30 มีนาคม 2555 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธี     
ปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2555  

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  

 
2. มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1.  นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์   
2.  นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ   

 3.  นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ 
 และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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3. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 เป็นคา่พาหนะดงันี ้
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน 
- กรรมการอื่น  คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 

และให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

4. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวนา     
เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียน 3930  แห่งบริษัทส านกังานเอินส์ท
แอนด์ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2555 และก าหนดค่าสอบบญัชี
เฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท และให้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อ          
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
5. มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2554 เมื่อวันที่                  
3 พฤศจิกายน 2554 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  และ (ข) 
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม 
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 2 เมษายน 2555  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

          (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
                       เลขานกุารบริษัท 


