ที่ GL/2563/005
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

การงดจ่ายเงินปั นผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. มีมติให้ งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และให้ จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
2. มีมติให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้ ย กเลิกวัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
เดิม ที่กาหนดในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยจะประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ซึง่ มีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดยผู้สอบบัญ ชีได้ แสดงความเห็ น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2562 และให้ จัดสรรกาไร
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และให้ จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย พิจารณาแล้ ว
เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการ 3 ท่าน ให้ กลับมาดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่
1) นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2) นางจิตรมณี
สุวรรณพูล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง/ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
3) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบารุง
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ ระเบียบวาระเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ต้ องถูก
เลื่อนออกไปด้ วยนัน้
อย่างไรก็ตามสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ได้ ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2563 ผ่อนผันในกรณีทบี่ ริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เพื่อแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส Covid-19
ให้ บริ ษัทฯ ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และได้ รับแต่งตั ้งจากบริ ษัทฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้
โดยบริ ษัทฯ ต้ องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราว
ต่อไป
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ชอบกั บ ข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้ง
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4098
2) นางสาวบงกช
อ่าเสงี่ยม
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8420
4) นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ์
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8802
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ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2563
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 วงเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท รวมทัง้ มอบอานาจ
ให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้อนุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้ า และ
กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างปี ด้วย
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตั ้งให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับ
สอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 และให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวและการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563 ต่อไป
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. มีมติให้ แต่งตัง้ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒ น์ ประธานกรรมการ หรื อ นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ รักษาการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจภายใต้ ข้อจากัดของกฎหมาย ในการแก้ ไขเพิ่ มเติม วัน เวลา สถานที่
รวมทังวาระการประชุ
้
มผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระทาการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ ติดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส Covid-19 มาโดยตลอดและมีความห่ว งใยใน
ความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมและทีม งานทุกฝ่ าย โดยบริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีความปลอดภัยด้ านสุขอนามัย ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ กาหนดขึ ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทา่ นสามารถแจ้ งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้ าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง
แบบหนังสือมอบฉันทะพร้ อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป สาหรั บท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือท่านผู้ถือ หุ้น
โปรดแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าประชุมให้ บริษัทฯ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย
โดยบริ ษั ทฯ จะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และระเบี ยบวาระการประชุม
ดังกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณี มีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสานัก
เลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรื อ 1007 หรื อส่งอีเมลได้ ที่ co.secretary@grandcanalland.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-สมโภช ฐิ ติพลาธิ ป(นายสมโภช ฐิ ติพลาธิป)
เลขานุการบริษัท
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