การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการได้ ล่วงหน้ า โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และ
ขันตอนการพิ
้
จารณาดาเนินการที่ชดั เจนและโปร่งใสดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่
- เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
- เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการ
- เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่ องนันยั
้ ง
ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
- เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เรื่ องที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
- เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
2.2 ขันตอนการพิ
้
จารณา
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณ สมบัติค รบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัด ทาและนาส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือ หุ้น ”
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท) พร้ อมทังเอกสารประกอบการพิ
้
จารณาต่างๆ ที่
ครบถ้ วนและถูกต้ องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี และต้ องระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี ตามที่อยู่ดงั นี ้
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เลขานุการบริษัท
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ชัน้ 2
เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็ นทางการได้ ที่
E-mail: co.secretary@grandcanalland.com
2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ จะต้ องไม่มี
ลักษณะเข้ าข่ายตามเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม ตามข้ อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารที่ครบถ้ วนและถูกต้ องได้ ภายในเวลาที่บริ ษัทกาหนด บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.3 คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความจาเป็ นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอว่าควร
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สิ ้นสุด
2.2.4 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุม ผู้ถื อ หุ้ น พร้ อ มข้ อ คิด เห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และเรื่ อ งที ่ไม่ผ่า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท จะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อช่องทางการเผยแพร่
ข้ อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- เป็ นบุคคลธรรมดา
- ไม่จาเป็ นต้ องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- บรรลุนิติภาวะแล้ ว
- ไม่เป็ นบุคคลที่ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
- ไม่มี ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจากัด กฎหมายหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ หรื อ
กฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
- มีความรู้ความสามารถที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท สามารถทุ่มเทในการทางานให้ กับบริ ษัทได้
อย่างเต็มที่ สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ อย่างสม่าเสมอ
- มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท
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3.2 ขันตอนการพิ
้
จารณา
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทาและนาส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลื อ กตัง้ เป็ น กรรมการ” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม ได้ ที ่เ ว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ) พร้ อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้ วนและถูกต้ องมายังเลขานุการบริ ษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม ของ
ทุกปี ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ชัน้ 2
เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการได้ ที่
E-mail: co.secretary@grandcanalland.com
3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ ภายในเวลาที่บริ ษัทกาหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
ไม่ใช้ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ
3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดัง กล่าวและให้ ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั ้งในการประชุม
ผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สิ ้นสุด
3.2.4 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั ้งกรรมการ
พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สาหรับบุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถื อหุ้น
หรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
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