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หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมัน่ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบตัิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใสส าหรับ
การกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษทัฯ สามารถปฏิบตัิตามการก ากบัดูแลกิจการที่ดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอเชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหนา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ได้รับ จะมีการจดัการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรุณาศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ไดท้ี่ 
https://www.gpscgroup.com/th/cg/privacy-policy 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า 
 2.2.1 ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ หรือ 
 2.2.2 ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ และจะตอ้งถือหุ้น

ในสัดส่วนดงักล่าวต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัยอ้นหลงัจากวนัที่เสนอ 
2.3 ตอ้งถือหุ้นตามขอ้ 2.2 ในวนัที่ยื่นเร่ืองเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 

ข้อ 3. เง่ือนไขการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 

3.1  คุณสมบัติกรรมการ 
 ผูท้ี่ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

https://www.gpscgroup.com/th/cg/privacy-policy
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1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มีลกัษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษทัที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการ
ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์
ในการประชุม มีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวตัิการท างานและ
จริยธรรมที่ดีงาม ท่ีไดร้ับการยอมรับจากสังคม 

4) มีภาวะผูน้ า และสามารถติดตามการด าเนินการของผูบ้ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5) มีอายุไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ ณ วนัที่ไดร้ับการเสนอ 
6) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งอ่ืน

ไม่เกิน 4 บริษทั รวมทั้ง บริษทัฯ ดว้ย 
3.2  คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 นอกเหนือจากคุณสมบตัิกรรมการตามขอ้ 3.1 ผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยนับรวม
การถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน/ ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย         
ในลักษณะที่ เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
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4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม        
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั 
การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผล
ให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี 
การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
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9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ได ้

ข้อ 4. เง่ือนไขการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1) ผูถื้อหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ 2 
2) เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ขอ้บงัคบัทางราชการ หรือหน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ 

3) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษทัฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือ ไม่ไดร้ะบุ

ว่าในการน าเสนอวาระนั้นเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 
หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้

5) เร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้น
มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเกี่ยวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

6) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
7) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
8) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
9) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

และเร่ืองดงักล่าวไดร้ับมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครั้ งใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปอย่างมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในครั้ งก่อน 

10) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้ มีเหตุอนัสมควรที่จะไม่บรรจุเป็นวาระ 

ข้อ 5. เอกสารส าหรับยื่นเร่ืองต่อบริษัทฯ และช่องทางการน าส่ง 

5.1  หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ได้แก่ ใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัท
หลกัทรัพย ์(Broker) หรือ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

5.2 ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นทกุราย 
1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นผูถื้อหุ้น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
“โปรดขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่  ศาสนา              
หมู่โลหิต หากท่านมิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษทัฯ
ปกปิดข้อมูลเหล่านั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุก
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ประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เน่ืองจากข้อจ ากัดบาง
ประการ บริษทัฯ ขอยืนยนัว่า การเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่าวเป็นไปเพื่อ 
การพิสูจน์ตวัตนเท่านั้น โดยบริษทัฯ ไม่มีความประสงคท์ี่จะเก็บรวบรวมหรือใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดงักล่าว” 

2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 
▪ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกโดยกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงช่ือในแบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) และ/หรือ แบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลที่ เป็นผู ้ถือหุ้น) ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ เสนอ               
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู ้มีอ านาจลงนาม พร้อม
ประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 

▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีที่เป็นกรรมการ
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงนามแบบ ก. และแบบ ข. 
(ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการเจา้ของบตัร)      

5.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม  
 ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกและน าส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) 
และเอกสารขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้  
เงื่อนไขการจดัท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) 
▪ ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นหลายรายตอ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอก

และลงนามแบบ ก. และรวบรวมน าส่งเป็นชุดเดียวกนั  
ในการน้ีให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงเป็นตวัแทนในการติดต่อกบับริษทัฯ ในแบบ ก. ดว้ย 

▪ ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นหลายรายซ่ึงมีคุณสมบตัิตามขอ้ 2 ตอ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้จดัท าแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ 

5.4 กรณีเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกและน าส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และ 
แบบแสดงประวตัิของบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน 
ถูกตอ้ง  
 เงื่อนไขการจดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และแบบแสดง
ประวตัิของบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
▪ ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นหลายรายต้องการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ             

ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกและลงนามแบบ ข. และรวบรวมน าส่งเป็นชุดเดียวกนั  
 ในการน้ีให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงเป็นตวัแทนในการติดต่อกบับริษทัฯ ในแบบ ข. ดว้ย 
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▪ ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นหลายรายซ่ึงมีคุณสมบตัิตามข้อ 2 ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ให้จัดท าแบบ ข. และแบบแสดงประวตัิฯ 1 ชุด ต่อ           
ผูไ้ดร้ับการเสนอ 1 ราย 

5.5 ช่องทางและระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 
1) ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้อย่างไม่เป็นทางการไดท้างโทรสาร 02 140 4601  

หรือ ทางอีเมล ์company-secretary@gpscgroup.com 
2) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัส่งเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ 5.1 ถึง 5.4 มายงับริษทัฯ โดยส่งมาท่ี 

ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

3) หากมีขอ้สงสัยประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โทรศพัท ์02 140 5301 และ 02 140 5317 

4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องได้รับแบบฟอร์มและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

ข้อ 6. ขั้นตอนการพิจารณา 

  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลและพิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อยท่ีเกี่ยวขอ้ง และคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป ดงัน้ี 
 6.1 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

1) หากผูเ้สนอมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจ้งผู เ้สนอเพื่อ
ทราบการปิดเร่ือง 

2) หากผู ้เสนอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และ/หรือไม่ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด เลขานุการบริษทัจะแจ้งให้ผูเ้สนอทราบ โดยหากผูเ้สนอไม่ด าเนินการ
แก้ไข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัที่ 6 มกราคม 2566 เลขานุการบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูเ้สนอเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

3) เร่ืองที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 1) หรือ 2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็น 

4) เลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้มูลและความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวขอ้งเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นที่สุด 
 

mailto:company-secretary@gpscgroup.com
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5) เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูเ้สนอเพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
6) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทัฯ 
จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

 

 6.2 กรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
1) หากผูเ้สนอมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจ้งผู เ้สนอเพื่อ

ทราบการปิดเร่ือง 
2) หากผู ้เสนอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และ /หรือไม่ครบถ้วนตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด เลขานุการบริษทัจะแจ้งให้ผูเ้สนอทราบ โดยหากผูเ้สนอไม่ด าเนินการ
แก้ไข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัที่ 6 มกราคม 2566 เลขานุการบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูเ้สนอเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

3) เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 1) หรือ 2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็น 

4) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นที่สุด 

5) เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูเ้สนอเพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะได้รับการบรรจุรายช่ือในระเบียบ

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทัฯ 
จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 27 กนัยายน 2565   
 
   
 
 
 


