
 ท่ี G/013/2555 
 

วนัท่ี 26 เมษายน 2555 
 

เร่ือง  แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด 
 (มหาชน)  
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ด้วยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติท่ีส าคญัซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 
 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,602,775,150 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 337,332 หุ้น 
 
2. รับทราบรายงานประจ าปี 2554 ของคณะกรรมการ  
 
3. อนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนประจ า ปี 2554 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว (ด้วย
คะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,602,799,967 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง)  

 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อนจ านวน 24,817 หุ้น 
 
4. อนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

4.1 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 1,400,000 บาท  
4.2 จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 

0.03 บาทตอ่หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลนี ้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 

 



(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,602,802,203 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน  0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง)  
 หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 2,236 หุ้น 

  
5. อนมุตัิเลือกตัง้  นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์  นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ  และนางสาวรมณี บุญ

ดีเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และในท่ีประชมุได้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
5.1 นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์  

 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,602,777,145 เสียง (คิดเป็นร้อยละ99.9999 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย
จ านวน 410 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 24,648 เสียง)  

 
5.2 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  

 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,500,297,824 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย
จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 24,648 เสียง) 

 
5.3 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ 

 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,500,297,824 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย
จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 24,648 เสียง) 

 
6. อนมุตัิก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นคา่พาหนะ ดงันี ้
               - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
                          และประธานกรรมการตรวจสอบ                      คนละ 50,000 บาท ตอ่เดือน 
               - กรรมการตรวจสอบ                                         คนละ 45,000 บาท ตอ่เดือน 
               - กรรมการอื่น                                                    คนละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 
 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,397,842,741 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง)  

 
7. อนุมตัิแต่งตัง้   นางสาววราพร ประภาศิริกุล  เลขทะเบียน   4579 หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา 

เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียน 3930   แห่งบริษัท ส านกังาน



เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2555 
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
1,350,000 บาท 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,602,802,203 เสียง (คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง)  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
  เลขานกุารบริษัท 

 
 

 
 
  

 


