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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

(1)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ                    เป็นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน     _               _   __________หุ้น 

ที่อยู่ปัจจบุนัท่ีติดต่อได้            

             

โทรศพัท์         โทรสาร     ________ 

อีเมล              
 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยข้อมลูและคุณสมบตัิ
ของบคุคลดงักล่าว มีดงันี ้ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป   
1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

ชื่อ             นามสกลุ              อาย ุ______ ปี 
ชื่อเดมิ             นามสกลุเดิม        

   สญัชาติ                 
สถานภาพ    [  ] โสด    [  ] สมรส     [  ] หย่า   [  ] หม้าย 

1.2 คู่สมรส   
ชื่อ             นามสกลุ              อาย ุ______ ปี  
ชื่อเดมิ             นามสกลุเดิม        

1.3 บตุร 
ชื่อ             นามสกลุ              อาย ุ______ ปี  
ชื่อ             นามสกลุ              อาย ุ______ ปี  
ชื่อ             นามสกลุ              อาย ุ______ ปี  
ชื่อ             นามสกลุ               อาย ุ______ ปี 

1.4 ที่อยู่ปัจจบุนัท่ีตดิต่อได้  

เลขที่       หมู่บ้าน / อาคาร       
หมู่ที่       ตรอก / ซอย       
ถนน       ต าบล / แขวง       
อ าเภอ / เขต       จงัหวดั        
รหสัไปรษณีย์       ประเทศ        
โทรศพัท์       โทรสาร        
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อีเมล             
ที่อยู่ในตา่งประเทศ                                                                                                                           
             
(กรณีบคุคลทีม่ิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยู่ที่ติดต่อได้ในตา่งประเทศด้วย) 

 
1.5 ประวตัิการศกึษา (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านล่าง) 

สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ 

   

   

   

      

 
1.6 ประสบการณ์การท างาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุนั (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านล่าง) 

สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

   

 
1.7 การผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก หรือ แนบเอกสาร

ที่มีข้อมลูตามด้านล่าง) 

ชื่อหลกัสตูร                 ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)      

[  ]  Director Accreditation Program (DAP)        

[  ]  Audit Committee Program (ACP)       

[  ]  The Role of Chairman (RCM)       

[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)      

[  ]  อื่นๆ ระบ ุ________________________       

[  ]  อื่นๆ ระบ ุ________________________       
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1.8 จากประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และการผ่านการอบรมตามข้อ 1.5, 1.6 และ 1.7 ข้างต้น ข้าพเจ้า
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

[  ] ใช ่   [  ] ไม่ใช ่   

หมายเหต:ุ เพื่อเป็นข้อมลูกรณีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 
ส่วนที่ 2: คุณสมบัตคิวามเป็นอิสระ  
2.1 การถือหุ้นใน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 

(1) ข้าพเจ้า   

(2) คู่สมรส   

(3) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ชือ่-สกลุ) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

(4) นิติบคุคลที่บคุคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกนัเกิน 30% 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 

2.2 เป็น / เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน1 ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท2 ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี ้

[  ] ใช ่   [  ] ไม่ใช ่   

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชื่อบริษัท ต าแหน่ง ช่วงเวลา 
      
   
   

 
1 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเย่ียงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อ านาจลงนามผกูผนั เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูผนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนมุติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 
2 บคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 



 

4 
 

2.3 เป็น / เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) ของบริษัท 
บคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี ้

[  ] ใช ่   [  ] ไม่ใช ่   

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชื่อบริษัท ต าแหน่ง ช่วงเวลา 
      
   
   

 
2.4 มี / เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับบริษัทอย่างมีนยัส าคญั3 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  (เช่น การซือ้ / ขาย วัตุดิบ / สินค้า / 
บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี ้

[  ] ใช ่   [  ] ไม่ใช ่   

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ช่วงเวลา มลูค่าของรายการ 
     
   
   

 
2.5 เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

[  ] ใช่   [  ] ไม่ใช่   
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชื่อและนามสกลุของบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
    
  
  

 
 

 
3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั หมายถึง รายการทางธุรกิจทกุประเภทที่มีมลูค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของ
บริษัทแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
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2.6 ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

[  ] ใช่   [  ] ไม่ใช่   
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 
 
ลกัษณะกจิการ / ชื่อบริษัท ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

      
   
   

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี ้ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ 
 

     ลงชื่อ         ผู้ ถือหุ้น 

                      ( ___________________________________ ) 

      วนัท่ี         . 
 
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ____________________________________________________________เป็นบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ข้าพเจ้า
ยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครัง้นี ้และขอรับรองว่า 

(ก)  ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมลูประวตัิและคณุสมบตัิของข้าพเจ้า รวมทัง้เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ถกูต้องครบถ้วน  
 ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั และ 

(ข)  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมลูที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวของข้าพเจ้าได้  

 
     ลงชื่อ        ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 (___________________________________) 

 วนัท่ี    ____   

 
หมายเหตุ : ผู้ ถื อหุ้ น ส ามารถ เสนอชื่ อบุ คคล เพื่ อ รับ การพิ จารณ าเลื อกตั ้งเป็ นกรรมการ อย่ างไม่ เป็ นทางการได้ ที่  E-mail: 
co.secretary@grandcanalland.com โดยต้องส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานุการบริษัทภายในวนัที่ 15 มกราคม ของทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา:  

• เอกสารของผู้ถือหุ้น 

1. หลกัฐานแสดงตนส าหรับผู้ ถือหุ้น 

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1.2 นิติบุคคล: แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมทัง้ประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(ส าหรับชาวต่างชาติ)ของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย
เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ส่วนผู้ ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทัง้รวบรวม
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

• เอกสารของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของผู้ ได้รับการ
เสนอชื่อ 

 

 

 


