หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่ วงหน้ า
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
1. เจตนารมณ์
ด้ วยตระหนั ก ถึ ง สิ ทธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ถื อ หุ ้ น ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จึงได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิ แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ในการเสนอเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอ
ชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าโดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการ โดย
อาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียว หรื อ หลายรายรวมกัน ก็ได้
2.2 มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น
3.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระทีเ่ สนอ เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรื อ หน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แลบริ ษ ัท ฯ หรื อไม่ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บังคับ
บริ ษทั ฯ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ อ งที่ เป็ นอ านาจการบริ ห ารจัด การของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
(4) เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการได้
(6) เรื่ องที่ เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี คุ ณ สมบัติไม่ ค รบถ้วนตามข้อ 1. หรื อเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้น ให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้

/ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา..........
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ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา
3.2 การเสนอระเบียบวาระประชุ ม:
(1) ในเบื้ องต้น เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมู ล ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดและ
ดาเนินการตามขั้นตอนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
(2) เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งในหนังสื อเชิญประชุม โดยระบุวา่ เป็ นระเบียบวาระที่เสนอ
โดยผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สุด สาหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็ นชอบให้เสนอชื่ อหรื อเรื่ องที่ไม่ได้
บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อไป
เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุ ม
3.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุ ม
(1) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุ เป็ นระเบียบวาระการประชุ มในการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กรณี ผู ้ถื อหุ ้ น หลายรายรวมกัน เสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม ผู ้ถื อหุ ้ น ทุ ก รายต้องกรอก
รายละเอียดและลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุ ดเดียวกัน โดยแยกหนึ่ งแบบฟอร์ มต่อ
การเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ให้ระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นคนใดคนหนึ่ งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทนผูถ้ ื อหุ ้น
ร่ วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นตัวแทนที่ ได้รับมอบหมาย
นั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติ มที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. การเสนอชื่ อกรรมการบริษัทฯ
4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
- พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คณะกรรมการกากับตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง..........
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- มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) อายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์
(3) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชี พ
ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและความจาเป็ นต่อองค์ประกอบ
ของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยพิจารณาทักษะ
ความเชี่ ยวชาญ (Skills Matrix) ได้แก่ ด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิ โตรเลี ยม/ปิ โตรเคมี /
เคมี ภณ
ั ฑ์ การกลัน่ กฎหมาย บัญชี และการเงิ น การตรวจสอบ ธุ รกิ จต่างประเทศ การ
จัด การธุ รกิ จ ตลาดทุ น เศรษฐศาสตร์ ความมั่น คง การก ากับ ดู แลกิ จการ เพื่ อผสาน
ความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(4) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
4.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ เป็ นกรรมการอิ ส ระ จะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ “นิ ย าม
คุณสมบัติกรรมการอิสระ” ที่บริ ษทั ฯ กาหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา
4.3 การเสนอชื่ อกรรมการ:
(1) ในเบื้ องต้น เลขานุ การบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาความถู ก ต้องครบถ้วนของข้อมูล และ
คุ ณสมบัติของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ และดาเนิ นการตามขั้นตอนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป
(2) บุคคลที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้รับการเสนอชื่ อในระเบียบ
วาระการเลื อกตั้งกรรมการ พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม โดยระบุวา่ เป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อโดยผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ จะเป็ นผู พ้ ิจ ารณาความเหมาะสมของเรื่ อ งที่เ สนอโดยผู ถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง นี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สุด สาหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรื อเรื่ อง
ที่ไม่ได้บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
เอกสารประกอบการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
(1) แบบฟอร์ มการใช้สิทธิ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
/กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายราย..........
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(2)
(3)

(4)

กรณี ผู ถ้ ื อหุ ้ นหลายรายรวมกันเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ นกรรมการ ผู ถ้ ื อหุ ้ นทุ กรายต้องกรอก
รายละเอียดและลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุ ดเดียวกัน โดยแยกหนึ่ งแบบฟอร์ มต่อ
การเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน
ในการนี้ ให้ระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นคนใดคนหนึ่ งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทนผูถ้ ื อหุ ้น
ร่ วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นตัวแทนที่ ได้รับมอบหมาย
นั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่ อ
แบบข้อมู ลของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ซึ่ ง ต้องลงนามรั บรองโดยบุ คคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้องพร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถู กต้องโดยบุ คคลที่ ได้รับ การเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึ กษา ประวัติการทางาน/การฝึ กอบรม หลักฐานการถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ฯ
เอกสารประกอบเพิ่มเติ มที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี ) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

5. เอกสารหลักฐาน
ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1 เอกสารหลักฐานการถื อหุ้ น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีทรี่ วมกันเสนอเรื่ อง ได้แก่
(1) กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่ า งประเทศ) พร้ อ มลงนามรั บ รอง
ความถูกต้อง
(2) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล :

ส าเนาหนั ง สื อรั บ รองนิ ติ บุ ค คล และส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

6. ช่ องทางการรับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เพื่ออานวยความสะดวกในเบื้องต้น ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ น
ทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้
6.1 แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการได้ที่ โทรสาร 0 2558 7300 หรื อ Email Address:
CorporateGovernance@ggcplc.com หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.ggcplc.com
6.2 จัดส่ งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยส่ งมาที่: / หน่วยงานสื่ อสาร..........
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หน่วยงานสื่ อสารองค์กรและเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยคี่ อมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั รกรุ งเทพฯ 1090
6.3 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานสื่ อสารองค์กรและ
เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 0 2558 7310, 02558 7304 หรื อ CorporateGovernance@ggcplc.com
7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่บดั นี้ จนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
____________________________

