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หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีและการเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ื อเป็นการส ร้างความเช่ือมั่น ให้กับผู้ ถือหุ้ นของบ ริษัท  โกลบอล คอนซู เมอร์  จ ากัด  (มหาชน)              

(“บริษัทฯ” ) วา่ได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นรายย่อยมีสว่นร่วมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีมากขึน้  อนัเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

✽ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

✽ มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด คือ 1,899,050,915 หุ้น 

✽ ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ตามสดัส่วนข้างต้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้ นต้อง
แสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้น หรือเอกสารอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

3.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม 
 

3.1.1   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยใช้ “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563” และน าส่ง
มายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ( E-mail ) ท่ี ir@nppg.co.th หรือทาง
โทรสาร  หมายเลข  0-2712-5750 และจัดส่งต้นฉบับพ ร้อมเอกสารหลักฐานมาท่ีบ ริษัทฯ  ภายใน 

 วันท่ี 30 ธันวาคม 2562  ตามท่ีอยู่ดงันี ้
 

 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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3.1.2    ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด จะเสนอระเบียบวาระการ 

ประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด าเนินการดงันี ้
1) ผู้ ถือหุ้ นรายแรก  กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2563” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน   
2) ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป  กรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 
3) รวบรวม “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563” และ

หลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยสามารถน าสง่มายงับริษัทฯ อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบใุนข้อ 3.1.1 

 

3.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม 
 

✽ เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

✽ เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

✽ เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

✽ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึเหตอุนัควรสงสยั 

✽ เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้ และ/หรือ เร่ืองท่ีซ า้กับท่ีได้เคยเสนอมาก่อนแล้วในรอบ
สิบสองเดือนท่ีผ่านมาซึ่งได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ เว้นแตม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากการน าเสนอครัง้ก่อน 

✽ เร่ืองอื่นท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 

เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบพร้อมเหตุผลของการปฏิเสธในการประชุมผู้ ถือหุ้นของปีนัน้ 
และชีแ้จงเหตผุลผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

✽ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ( พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลัก 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ข้อบังคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นต้น  )  

✽ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 

✽ สามารถใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ สามารถอทิุศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
 

4.2 ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

  4.2.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดสามารถเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของ
บุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยสามารถน าส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็น
ทางการก่อนทางจดหมายอิ เลคทรอนิคส์  ( E-mail ) ท่ี  ir@nppg.co.th  ห รือ  ทางโทรสารหมายเลข  
0-2712-5750  และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ  ก าหนดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
ตามท่ีอยู่ดงันี ้

 

 
 

 4.2.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด จะเสนอบคุคลเพ่ือรับการ           
  พิจารณาเลือกตัง้  เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ด าเนินการดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้ นรายแรก  กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ 
“แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน 

2) ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น 
กรรมการ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 

เลขานุการ 
 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน 
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3) รวบรวม “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ”  และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถ
น าสง่มายงับริษัทฯ อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบใุนข้อ 4.2.1 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดงักล่าวและให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
 บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  จะได้รับการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้
กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  ส าหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 


