บริ ษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหำชน)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิ
ในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ในกำรกำกับและดูแลกิจกำรบริษทั ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ผู้ถอื หุ้น
สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรเสนอเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของบริษทั บริษทั จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื
หุ ้น ทุก รำยใช้ส ทิ ธิใ นฐำนะผู้ถ อื หุ ้น อย่ำ งเป็ น ธรรมและเท่ำ เทีย มกัน ที่จ ะเสนอระเบีย บวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถอื หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรสำหรับกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถอื หุน้ ประจำปี ของบริษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ ทัง้ นี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บริษทั ได้กำหนดสำหรับ
กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/ หรือเสนอ ชื่อบุคคลที่จะเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริษทั ดังนี้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรต้อ งเป็ นผู้ถ ือ หุ้นของบริษ ัทตัง้ แต่ว นั ปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่ำสุดจนถึงวันประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุน้ ประจำปี นนั ้ ๆ ทัง้ นี้โดยไม่จำกัดสัดส่วนกำรถือหุน้ ขัน้ ต่ำ และระยะเวลำกำรถือครองหุน้
ข้อ 2. เกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระและเสนอชื่อบุคคล
1) เรื่องที่คณะกรรมกำรจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม มีดงั นี้
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่ วยงำน รำชกำร หรือ
หน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
(2) เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะและไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั
(3) เรื่องทีบ่ ริษทั ได้ดำเนินกำรหรือเริม่ ทีจ่ ะดำเนินกำรไปแล้ว
(4) เรื่องที่ผู้ถอื หุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปี ท่ผี ่ำนมำ นับจำกวันที่ได้มี
กำรลงมติในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในเรื่องดังกล่ำวครัง้ ล่ำสุด และได้รบั มติสนับสนุ นด้วยเสียงที่น้อย

กว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของบริษทั ที่ได้ออกและจำหน่ ำยแล้วในขณะนัน้ โดยที่ขอ้ เท็จจริงใน
เรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
(5) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
(6) เรื่อ งที่ค ณะกรรมกำรบริษัท เห็น ว่ำ เป็ น เรื่อ งที่อ ยู่ภ ำยในขอบอ ำนำจกำรบริห ำรจัด กำรของ
คณะกรรมกำร เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ บริษทั และ/ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2) กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) ผู้ท่ีถู ก เสนอชื่อ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติถู กต้อ งและไม่มีล ักษณะต้อ งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยบริษัท
มหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ผู้ท่ถี ูกเสนอชื่อต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท มีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวัง ด้วย
ควำม ซื่อสัตย์ และสำมำรถทุ่มเทอุทศิ เวลำได้อย่ำงเต็มที่
(3) ผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อเพือ่ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรต้องยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตำมข้อ
(1) และ (2) ข้ำงต้น
ข้อ 3. ช่องทำงและวิ ธีกำรรับเรื่อง
1) เสนอเรื่อ งต่อบริษัททำงไปรษณี ย์ล งทะเบียนหรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำที่ ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ Email Address: Ir@ace-energy.co.th หรือทำงไปรษณียต์ ำมทีอ่ ยู่ดงั นี้
ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)
140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500
และส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี และ/หรือแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร พร้อมแนบหลักฐำน ต่อคณะกรรมกำร ตัง้ แต่วนั ที่
5 พฤศจิ กำยน 2564 ถึง 14 มกรำคม 2565 เวลำ 18:00 น. โดยถือ ตำมเวลำที่บ ริษัท ไปรษณีย์
ประทับ รับ หนั ง สือ ของผู้ ถือ หุ้ น กรณี ส่ ง ทำงไปรษณี ย์ และถือ ตำมเวลำที่ส่ ง ในระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์กรณีสง่ ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

2) หลักฐำนและเอกสำรทีผ่ ถู้ อื หุ้นต้องส่งประกอบเรื่องกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร มีดงั นี้
(1) หลัก ฐำนกำรเป็ นผู้ถ อื หุ ้น ของผู้เ สนอเรื่อ ง ได้แก่ หนังสือ รับรองจำกบริษ ทั หลักทรัพ ย์ห รือ
หลักฐำนอื่น จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
- แบบเสนอเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร สำหรับกำรประชุม
สำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ตำมทีบ่ ริษทั กำหนด
- หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับ
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรและหนังสือยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2)
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัตกิ ำรทำงำน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(3) กรณีเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
- แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ตำมทีบ่ ริษทั กำหนด
(4) เอกสำรประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)
3) ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งวำระต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวำระ
แยกแต่ละวำระโดยจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ต้องจัดทำแบบเสนอชีอ่ บุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำ
แต่ ง ตัง้ โดยจัด ท ำ 1 แบบต่ อ 1 ท่ ำ น พร้ อ มลงชื่ อ ไว้ เ ป็ นหลัก ฐำนให้ ค รบถ้ ว นและเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรพร้อมหลักฐำนกำรถือหุน้ และ เอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี) โดยทำกำรแยกเป็ นรำย
ชุ ด ตำมระเบีย บวำระกำรประชุ ม และ/หรือ แยกเป็ น รำยตำมบุ ค คลที่เ สนอพิจ ำรณำแต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมกำร
4) ช่ ว งเวลำเปิ ด รับ เรื่อ ง ตัง้ แต่ว นั ที ่ 5 พฤศจิ กำยน 2564 ถึง 14 มกรำคม 2565 เวลำ 18:00 น.
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565
ข้อ 4. ขัน้ ตอนกำรพิ จำรณำ
1) เลขำนุกำรบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ลันกรองข้
่
อมูลเบือ้ งต้นให้แก่คณะกรรมกำรโดย
(1) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ผูเ้ สนอเรื่องให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตำมขัน้ ตอนวิธกี ำรทีบ่ ริษทั กำหนด
เลขำนุกำรบริษทั จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ สนอเรื่องภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2565 เพือ่ ให้ทำกำรแก้ไข
โดยหำกผู้ถอื หุ้นผู้เสนอเรื่องไม่ดำเนินกำรแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ภำยในวันที่ 31
มกรำคม 2565 เวลำ 18:00 น. โดยถือตำมเวลำทีบ่ ริษทั ไปรษณียป์ ระทับรับหนังสือของผูถ้ อื หุน้

กรณีส่งทำงไปรษณีย์ หรือถือตำมเวลำทีส่ ่งในระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กรณีสง่ ทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ทรำบกำรปิ ดเรื่อง
(2) เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ ถูกต้องครบถ้วนตำมข้อ 1 (คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะ
เสนอระเบียบวำระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล) เลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถอื หุน้ เพือ่
ทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565
(3) เรื่องที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ขอ้ 2 (เกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระและเสนอชื่อบุคคล) เลขำนุ กำร
บริษทั จะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป ส่วนเรื่องที่ไม่เป็ นไปตำม
เกณฑ์ขอ้ 2 ดังกล่ำว เลขำนุกำรบริษทั จะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพือ่ รับทรำบ
(4) กรณีผถู้ อื หุน้ หลำยรำยถือหุ้นรวมกัน เลขำนุกำรบริษทั จะแจ้งเรื่องตำม ข้อ 2 (เกณฑ์กำรเสนอ
ระเบียบวำระและเสนอชื่อบุคคล) ไปยังผูถ้ อื หุน้ รำยแรกเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้
2) คณะกรรมกำรจะเป็ นผู้พ ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มลี กั ษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ 2. ข้อย่อย 1) เว้นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น และ
สำหรับบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ ำตอบแทน จะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสม ตำมข้อ บังคับของบริษัทเพื่อ เสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำร
จะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
3) เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรำยนัน้ ๆ ทรำบ โดยเร็วหลังจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั

