
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

1.  เจตนารมณ์ 

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ้น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จึงไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ในการเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ โดย

อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือ หลายรายรวมกนั ก็ได ้

2.2  มีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

3.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1  เง่ือนไขการพจิารณาระเบียบวาระท่ีเสนอ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ี

ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

(5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้

(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตามข้อ 1. หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้

ขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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ข้ันตอน/วิธีการพจิารณา 

3.2  การเสนอระเบียบวาระประชุม 

(1) ในเบ้ืองต้น เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดและ

ดาํเนินการตามขั้นตอนของบริษทัฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระท่ีเสนอ

โดยผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี        

คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นท่ีสุด สาํหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้เสนอช่ือหรือเร่ือง

ท่ีไม่ไดบ้รรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 

3.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565  

กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก

รายละเอียดและลงช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึง

แบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงระเบียบวาระ 

ในการน้ี ให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูรั้บการติดต่อแทน        

ผูถื้อหุน้ร่วมกนัทุกราย และใหถื้อวา่การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บ

มอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ  

(ถา้มี) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.  การเสนอช่ือกรรมการบริษัทฯ 

4.1  คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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- ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

- หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) อายไุม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

(3) มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและความจาํเป็นต่อองคป์ระกอบ

ของโครงสร้างกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทกัษะ

ความเช่ียวชาญ (Skills Matrix) ได้แก่  ด้านวิศวกรรม เคมีภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ

องคก์ร การกาํกบัดูแลกิจการ การจดัการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื่อผสานความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ 

(4) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ 

4.2 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

ผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

“นิยามคณุสมบติักรรมการอิสระ” ท่ีบริษทัฯ กาํหนดและประกาศใชใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ข้ันตอน/วิธีการพจิารณา 

4.3 การเสนอช่ือกรรมการ 

(1) ในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกต้องครบถว้นของขอ้มูลและ

คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และดาํเนินการตามขั้นตอนของ

บริษทัฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

(2) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บการเสนอช่ือในระเบียบ

วาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในหนังสือเชิญ

ประชุม โดยระบุวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี                       

คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นท่ีสุด สาํหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้เสนอช่ือหรือเร่ือง

ท่ีไม่ไดบ้รรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 4.4  เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565  

 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก

รายละเอียดและลงช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึง

แบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหน่ึงคน 

 ในการน้ี ให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูรั้บการติดต่อแทน       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนัทุกราย และใหถื้อวา่การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บ

มอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

(2) แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ซ่ึงตอ้งลงนามรับรองโดยบุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือ 

(3) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการทาํงาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้น

ในบริษทัฯ 

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.  เอกสารหลกัฐาน 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี เพื่อประกอบการพิจารณา 

5.1  เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือเอกสารหลกัฐาน

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

5.2  เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีท่ีรวมกนัเสนอเร่ือง ไดแ้ก่ 

(1)  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองความถูกตอ้ง 

(2)  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร

ประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ี

ไดล้งลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง 
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6. ช่องทางการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

 เพื่ออาํนวยความสะดวกในเบ้ืองต้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็น

ทางการก่อนได ้โดยผา่นช่องทางดงัน้ี 

6.1 แจง้อยา่งไม่เป็นทางการไดท่ี้ โทรสาร 02-558-7300 หรือ Email Address: 

CorporateGovernance@ggcplc.com หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ggcplc.com  

6.2 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยส่งมาท่ี: - 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร เอ ชั้น 4 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัรกรุงเทพฯ 10900 

 6.3 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั  

โทรศพัท ์02-558-7393, 02-558-7304 หรือ CorporateGovernance@ggcplc.com 

7. ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง  

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ได ้นบัตั้งแต่บดัน้ีจนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

____________________________ 
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