หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
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1) วัตถุประสงค์

บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นและเพือเป็ นการส่งเสริ มการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี บริ ษัทฯ จึงมี
นโยบาย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถนําเสนอวาระทีเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษัท เพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุม รวมท้ั งให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือการสรรหาและ เลือกต้ั งเป็ นกรรมการ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด
ื หุ้นทีสามารถใช้ สิทธิได้
2) คุณสมบัติของผู้ถอ
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงท้ั งหมดของบริ ษัท
3) หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพือให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้
ถื อ หุ้น ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ ม แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม (แบบฟอร์ ม 1) ซึงสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก
http://www.asiabiomass.com ภายใต้ หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ /หัวข้ อ ข้ อมูลผู้ถือหุ้น (Shareholder Information)/ เลือก
หัวข้ อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และนําส่ง เอกสารเพิมเติมอืนๆ เพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริ ษัทจะไม่บรรจุเรื องดังต่อไปนีเข้ าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1. เรื องทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท มติประชุมผู้ถือหุ้นหรื อหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
2. เรื องทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม
่ บุคคลใด
โดยเฉพาะ
3. เรื องทีเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้
ถือ หุ้นโดยรวม
4. เรื องทีบริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
5. เรื องทีอยูน
่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการได้
ั ตามระยะเวลาทีกําหนด
6. เรื องทีเสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทน
7. เรื องทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ถกู ต้ อง

3.2 การเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง มีความรู้ ความสามารถทีสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท ไม่มี
ผลประโยชน์ ขัดแย้ งกับบริ ษัท สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัท และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ ม แบบเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ ม 2) และแบบแจ้ งประวัติบคุ คลทีได้ รับการเสนอชือเพือเข้ ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ ม 3) ซึงสามารถดาวน์โหลดได้ จาก http://www.asiabiomass.com ภายใต้ หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ์/หัวข้ อ ข้ อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น (Shareholder/Information)/ เลือกหัวข้ อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” พร้ อมท้ั งนําส่ง
เอกสารเพิมเติมอืนๆ เพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทังนีการเสนอดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ที
ได้ รับการเสนอชือ
4) ช่ องทางในการเสนอ

4.1) E-mail: secretary@asiabiomass.com และต้ องนําส่งต้ นฉบับจริ งให้ บริ ษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที 28
ธันวาคม 2561
4.2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
เลขานุการบริ ษัท
นางอภิรตี สกุลอินทร์
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
273/2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

5) หลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชือ
บุคคลเพือ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท มีดงั นี

5.1) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
ประเภทผู้ถือหุ้น
บุคคล
ธรรมดา

นิติบคุ คล

การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม

การเสนอชือบุคคล
เพือเข้ ารับการคัดเลือก

สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ทีลงนาม
รับรอง สําเนาถูกต้ อง
สํ า เนาใบหุ้น ที ลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อง หรื อหนังสื อรั บ รองจากนายหน้ า ค้ า
หลักทรัพย์ หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สํ า เนาหนัง สื อรั บ รองนิ ติ บุค คลที ลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํ า นาจลงนาม พร้ อม
ประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) ของ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามดังกล่าวทีลงนามรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาใบหุ้นทีลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อม
ประทับตรา บริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ: ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชือ ชือ หรื อนามสกุล จะต้ องแนบส าเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าวทีลงนามรับรองส าเนาถูกต้ องมาด้ วย

. ) ข้ อกําหนดเพิมเติม
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือก
กรณีที 1
ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์ มคนละ 1 ใบพร้ อมลงนาม จากน้ั นรวบรวมเป็ นชุด
เดียวกันนําส่งบริ ษัท
กรณีที 2
ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ทีจะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดท
าแบบฟอร์ ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
หมายเหตุ: บริ ษัทจะไม่พิจารณาวาระทีผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีทีบริ ษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ / บริ ษัทจะไม่พิจารณาบุคคลทีผู้ถือหุ้นเสนอ
ในกรณีทีบริ ษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลทีถูกเสนอชือได้

5.3) สําหรับแบบฟอร์ ม 3
1. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้ทีได้ รับการเสนอชือทีลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
. ในกรณี ทีผู้ได้ รับการเสนอชือทีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื อ ชื อ หรื อนามสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการ
เปลียนแปลงดังกล่าว ทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องมาด้ วย
) ข้ั นตอนการพิจารณา
. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
. เลขานุการบริ ษัทจะกลันกรองเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอ รวมท้ั งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบืองต้ น ก่อน
นําเสนอเพือบรรจุเข้ าเป็ นวาระเพือพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท

. คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาเรื องที ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอ และหากเห็ น ว่ า มี ค วามสํ า คัญ หรื อ น่ า สนใจ
คณะกรรมการ จะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทังนีหาคณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื องทีผู้
ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทจะชีแจงเหตุผลให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
. การเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
. เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเข้ ารับการคัด เลือกเป็ น
กรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ประกอบกับทักษะและ
ความเชียวชาญในด้ านทีต้ องการ เพือส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมของบุค คลที ผู้ถื อ หุ้น เสนอชื อเพื อเข้ า รั บ การคัด เลือ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท ก่ อ นนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
. หากคณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาบุค คลที ได้ รั บการเสนอชื อเพื อเข้ า รั บการคัด เลือ กเป็ นกรรมการแล้ ว
เห็นสมควรเสนอชือบุคคลดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งต้ั งเป็ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
จะบรรจุชือบุคคลดังกล่าวในวาระการแต่งต้ั งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
) ระยะเวลาทีเปิ ดให้ ผ้ ูถอื หุ้นสามารถใช้ สิทธิเสนอเรืองได้
ต้ั งแต่วนั ที ตุลาคม
– 28 ธันวาคม 2561

