หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ให้ ความสําคัญกับการให้ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการ
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ถือเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
้ นกรรมการของบริษัท
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระ
2.2 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท
3. การเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุ เรื่องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระ
การประชุม
3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการ
3.3 เรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว
ได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่า 10% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ ง
ในการนําเสนอคร้ั งใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในครัง้ ก่อน
3.4 เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล
บริษัทหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
3.5 เรื่องที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง
3.7 เรื่องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษัทต้ องมี

คุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
4.1 มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน
จํากัด และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
4.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัท
4.3 ไม่ควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการหรือผู้บริหารหลายแห่งในขณะเดียวกัน
โดยเฉพาะไม่เป็ นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริ ษัทที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทโดยตรง
5. ขั ้นตอนการพิจารณา
5.1 ผู้ถือหุ้นต้ องส่งแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และ/หรื อ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ พร้ อมทังเอกสาร
้
ประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง
มายังคณะกรรมการบริษัท ตั ้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามช่องทางดังนี ้
- จดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดงั ต่อไปนี ้
บริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิซสิเนส คอมเพล็กซ์ ห้ องเลขที่ 2401-2405 ชั ้น 24
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพ 10900
-

E-mail address: cs_gsc@gsc-servicecenter.com

5.2 กรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเอกสารต่างๆ ในเบื ้องต้ นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทั ้งนี ้
บริษัทจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สําหรับเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ต่อไป

