
 

 

     

   บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

    หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  

ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 
ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี2564  

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ
ในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ในกำรก ำกบัและดูแลกจิกำรบรษิทัผ่ำนคณะกรรมกำรบรษิัท  เพื่อให้ผู้ถอืหุ้น
สำมำรถใชส้ทิธใินกำรเสนอเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของบรษิทั  บรษิทัจงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อื
หุ ้นทุกรำยใช้สทิธใินฐำนะผู้ถอืหุ ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนัที่จะเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม
สำมญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็น กรรมกำรส ำหรบักำรประชุมสำมญั
ผู้ถอืหุน้ประจ ำปีของบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ ทัง้นี้ ภำยใต้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บรษิทัไดก้ ำหนดส ำหรบั
กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และ/ หรอืเสนอ ชื่อบุคคลที่จะเขำ้รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
บรษิทั ดงันี้  

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระ และ/ หรือเสนอช่ือบุคคล  

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้ เป็น
กรรมกำรต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทตัง้แต่วนัปิดสมุดทะเบียนครัง้ล่ำสุดจนถึงวนัประชุมสำมญั
ผู้ถือหุน้ประจ ำปีนัน้ๆ ทัง้นี้โดยไม่จ ำกดัสดัสว่นกำรถอืหุน้ขัน้ต ่ำ และระยะเวลำกำรถอืครองหุน้   

2. เกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระและเสนอช่ือบุคคล  

1) เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชุมดงัน้ี  

(1) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน รำชกำร หรอื
หน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอื
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั  

(2) เรื่องทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะและไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั  

(3) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินกำรหรอืเริม่ทีจ่ะด ำเนินกำรไปแลว้  

(4) เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ นับจำกวนัที่ได้ม ี
กำรลงมตใินที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในเรื่องดงักล่ำวครัง้ล่ำสุด และได้รบัมตสินับสนุนด้วยเสยีงที่น้อย



 

กว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นของบรษิทัที่ได้ออกและจ ำหน่ำยแล้วในขณะนัน้ โดยที่ขอ้เทจ็จรงิใน
เรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(5) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้  

 (6) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเป็นเรื่องอยู่ภำยในขอบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อ บรษิทั และ/ หรอื
ผูถ้อืหุน้โดยรวม  

2) กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  

บุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อเพื่อเข้ำรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรต้องมคีุณสมบตัิ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี้  

(1)  ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติ บริษัท
มหำชน และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์   

(2)  ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิ ควำมเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้ำที่กรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยควำม ซื่อสตัย ์สำมำรถ
ทุ่มเทอุทศิเวลำไดอ้ย่ำงเตม็ที ่  

(3)  ผูท้ีถู่กเสนอชื่อเพือ่รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตอ้งยนิยอมและรบัรองว่ำมคีุณสมบตั ิครบถว้นตำมขอ้ 
(1) และ (2)  

3. ช่องทำงและวิธีกำรรบัเรื่อง  

1) เสนอเรื่องต่อบรษิัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรอืทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำที่ ฝ่ำยนักลงทุน-
สมัพนัธ ์Email Address: Ir@ace-energy.co.th หรอืทำงไปรษณียต์ำมทีอ่ยู่ดงันี้ 

      ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

      บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

      140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม  

                                         แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กทม. 10500 

และส่งต้นฉบบัของแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี และ/หรอืแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร พร้อมแนบหลกัฐำน ต่อคณะกรรมกำรตัง้แต่วนัที่ 
4 ธนัวำคม 2563 ถงึ 15 มกรำคม 2564 เวลำ 18:00 น. โดยถอืตำมเวลำทีบ่รษิทัไปรษณียป์ระทบัรบั
หนงัสอืของผูถ้อืหุน้กรณีสง่ทำงไปรษณีย ์และถอืตำมเวลำทีส่ง่ในระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 



 
 

2) หลกัฐำนและเอกสำรแนบดงันี้   

-  หลกัฐำนกำรเป็นผู้ถอืหุ ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐำนอื่น จำก
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

-  หลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขำ้รบักำร
พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและหนงัสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลู (แบบ 35-E2)  

-  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน 
(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ  

       -  เอกสำรประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้ม)ี  

3)  ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งวำระต้องจดัท ำแบบเสนอระเบยีบวำระ
แยกแต่ละวำระโดยจดัท ำ 1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวำระกำรประชุม และ/หรอื กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบั
กำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ต้องจดัท ำแบบเสนอชีอ่บุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำ
แต่งตัง้  โดยจัดท ำ  1 แบบต่อ 1 ท่ำน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วนและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพรอ้มหลกัฐำนกำรถอืหุน้และ เอกสำรประกอบเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี โดยท ำกำรแยกเป็นรำย
ชุดตำมระเบียบวำระกำรประชุม  และ/หรือแยกเป็นรำยตำมบุคคลที่เสนอพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร   

4)  ช่วงเวลำเปิดรบัเรื่องตัง้แต่ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึ 15 มกรำคม 2564 เวลำ 18:00 น. ส ำหรบั
กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี2564  

4. ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ  

1)  เลขำนุกำรบริษทั จะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้มลูเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมกำรโดย  

(1)  เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบรษิทัจะแจ้งผู้ถอืหุ้นภำยในวนัที่ 
20 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ถอืหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบบั คนืให้ถงึบรษิทัภำยใน
วนัที ่31 มกรำคม 2564 เวลำ 18:00 น. โดยถอืตำมเวลำทีบ่รษิทัไปรษณียป์ระทบัรบัหนังสอืของ
ผูถ้อืหุน้กรณีส่งทำงไปรษณีย์ หรอืถอืตำมเวลำทีส่่งในระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์แลว้แต่กรณี 
และเลขำนุกำรบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทรำบกำรปิดเรื่อง 

(2)  เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตำมขอ้ 1. เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้
ผูถ้อืหุน้เพือ่ทรำบกำรปิดเรื่องภำยในเดอืนมกรำคม 2564  

(3)  เรื่องทีเ่ป็นไปตำมเกณฑ์ขอ้ 2. เลขำนุกำรบรษิทัจะรวบรวมและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อ
พจิำรณำต่อไป ส่วนเรื่องทีไ่ม่เป็นไปตำมเกณฑข์อ้ 2. เลขำนุกำรบรษิทัจะรวบรวมและน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรเพือ่รบัทรำบ 

(4)  กรณีที่ผู้ถอืหุ้นหลำยรำยถอืหุ้นรวมกนั เลขำนุกำรบรษิทัจะแจ้งเรื่องตำม ขอ้ 2. ไปยงัผู้ถอืหุ้น
รำยแรกเพยีงรำยเดยีวเท่ำนัน้  



 

2)  คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มลีกัษณะเขำ้ข่ำยตำมข้อ 2. ขอ้ย่อย 1) เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น และ
ส ำหรบับุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสม ตำมข้อบังคบัของบริษัทเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรจะ
พจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น  

3) เรื่องที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุมในหนังสอืเชิญ
ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี พร้อมขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมกำร และส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรำยนัน้ๆ ทรำบ โดยเร็วหลงัจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั

 

  

  

 


