หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู อื หุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริ ษัทได้ ยึดเป็ นแนวทางในการดาเนิน
กิจการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
- ผู้ที่มีสทิ ธิเสนอเรื่ องเพือ่ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท และจะต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจาก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพือ่ การพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะต้ องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่ นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1. ขันตอนการพิ
้
จารณา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้ องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ ม (แบบ ก.)
ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อ โดยที่ 1 ฉบับ ใช้ สาหรับ 1 วาระ
1.2 จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้ องส่งให้ กบั บริ ษัทพร้ อมกับแบบ ก. ดังนี ้
1.2.1 หลัก ฐานแสดงการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2.2 เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
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1.3 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1.3.1 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ
หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
1.3.2 เรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท
1.3.3 เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นมี ข้อเท็จจริ งหรื อข้ อกล่าวอ้ างที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง มีข้อความคลุมเคลือ และไม่แสดงถึงเหตุอนั ควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
1.3.4 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
1.3.5 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.3.6 เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนัน้ ยังไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
1.3.7 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และเรื่ องอื่นทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถ
อธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
1.3.8 เรื่ องที่ขดั ต่อกฏหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
1.3.9 เรื่ องที่ถือเป็ นปกติตามกฏหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้
ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
1.3.10 เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว และเรื่ องที่ซ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
1. ขันตอนการพิ
้
จารณา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ต้ องกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ ม (แบบ ข.) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อ โดยที่ 1 ฉบับ ใช้ สาหรับ 1 รายชื่อ
1.2 จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้ องส่งให้ กบั บริ ษัทพร้ อมกับแบบ ข. ดังนี ้
1.2.1 ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกข้ อมูลใน แบบ ข. ข้ อ (1) และ (2) พร้ อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้ แก่
หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2.2 ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องลงนามรับรองในการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อ ในแบบ ข. ข้ อ (3) พร้ อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางาน สาเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
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1.2.3 เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
1.3.1 มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามหลัก เกณฑ์ ต าม มาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทังประกาศ
้
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับบริ ษัท และการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.3.2 ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
1.3.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริ ษัท
1.3.4 กรรมการอิ สระต้ อ งมี คุณ สมบัติ ทั่ ว ไป และความรู้ ความช านาญเฉพาะด้ า น และต้ อ งมี คุณ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การพิจารณา
1. เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลและเอกสารในเบื ้องต้ น ในกรณีที่ข้อมูลไม่
ครบถ้ วน จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพื่อดาเนินการแก้ ไข หากข้ อมูลครบถ้ วนจะรวบรวมข้ อมูลนาเสนอต่อ กรรมการอิสระ
เพื่อพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท
กาหนดไว้
2. ระเบียบวาระหรื อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับการบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุม พร้ อมความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
3. ระเบียบวาระหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบทันที พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริ ษัท : www.agecoal.com
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ระยะเวลาและช่ องทางการรับเรื่องที่ผ้ ถู อื หุ้นเสนอ
1. บริ ษัทจะประกาศใน Website ของบริ ษัท www.agecoal.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล
เพือ่ เป็ นกรรมการได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 และจะนาวาระดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :
นางสาวนิอร จันทร์ แจ่ มแสง
ผู้อานวยการอาวุโสสานักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150
3. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ :
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
โทร: 02-894-0088 # 704 หรื อ email : ir@agecoal.com
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