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การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้า  โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และ
ขัน้ตอนการพิจารณาด าเนินการท่ีชดัเจนและโปร่งใสดงันี ้
 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน 
1.2 มีสดัส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ณ มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น 

 
2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
- เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควร 

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
- เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการ 
- เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ  1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

- เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล
บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

- เร่ืองที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
- เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
- เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบัผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท 
 

2.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 
2.2.1  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ  1. ต้องจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” 

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่
ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม ของทุกปี และต้องระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมตัิ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดงันี ้
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เลขานกุารบริษัท 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชัน้ 2 
เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ 
E-mail: co.secretary@grandcanalland.com 

 
2.2.2  เลขานกุารบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องไม่มี

ลกัษณะเข้าข่ายตามเร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถจดัส่ง
เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด  บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการ
เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอว่าควร
บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

2.2.4  เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเร่ืองที ่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่
ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 
- เป็นบคุคลธรรมดา 
- ไม่จ าเป็นต้องมาจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
- บรรลนุิติภาวะแล้ว 
- ไม่เป็นบคุคลที่ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริตต่อหน้าที่ 
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ

กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  สามารถทุ่มเทในการท างานให้กับบริษัทได้

อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างสม ่าเสมอ 
- มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
- ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท 
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3.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 
3.2.1  ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัท)  พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายงัเลขานุการบริษัท ภายในวนัที่ 15 มกราคม ของ
ทกุปี ตามที่อยู่ดงันี ้

 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชัน้ 2  
เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ 
E-mail: co.secretary@grandcanalland.com 
 

3.2.2  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และหากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้น
ไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

3.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลดงักล่าวและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบคุคลดงักล่าวเพื่อรับการเลือกตัง้ในการประชุม
ผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

3.2.4  บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตัง้กรรมการ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบคุคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น
หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมต่อไป 
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