
 

 

 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้ารับพิจารณาการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ยืดมั่นในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดใ้หค้วามส าคญัอย่าง
ยิ่งต่อแนวปฎิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกับความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความมั่นใจ
ในการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้ 

1. การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

1.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอ 

1.1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และตอ้งตอ้งถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนท่ีก าหนดต่อเน่ืองมาตัง้แต่วันท่ีเสนอระเบียบ
วาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคล จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

1.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

1.2 หลกัเกณฑก์ารเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

1.2.1  เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องท่ีเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเสนอเรื่องท่ี
บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก าหนดบรรจเุป็นวาระการประชมุ ทัง้นี ้เรื่องดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(1)  คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
(2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตผุลท่ีสมควรนการพิจารณาใน

เรื่องดงักล่าว 
(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดตามท่ีประสงค ์
(4)  เป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือเสนอมาไม่ทนัในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(5) เป็นเรื่องท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หรือขดัต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัท 
(6)  เรื่องท่ีเคยเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยท่ี
ขอ้เท็จจริงในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

(7) เรื่องที่บริษัทไดด้  าเนินการแลว้  
(8)  เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
(9) เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด  
 
 



2 

1.2.2  ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1)  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต ามขอ้ 1.1 ตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอว าระก ารประชุมส ามัญ  ผูถื้อหุน้
ประจ าปี” (แบบ ก.) ใหค้รบถว้นพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอวา
ระก ารประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบ ก. และลงล ายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐ านและรวมเป็น
ชดุเดียวกนั  

(2)  จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษัท พรอ้มกบัแบบ ก. ดงันี ้ 
(ก)  หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
(ข)  เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีเป็นนิติบคุคล  

- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งชื่อใน แบบ ก. พรอ้ม
ทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3)  น าส่งแบบ ก. พรอ้มเอกส ารหลกัฐานท่ีบริษัทก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(e-mail) ท่ี comsec@ubonbioethanol.com และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาท่ี เลขานกุาร
บริษัท  
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทยุ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

(4)  คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เขา้ข่ายตามขอ้ 1.2.1 (1)-(9) 

(5)  เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้เป็น
วาระท่ีก าหนดโดยผู้ถือหุ้น พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับเรื่องท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

2.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอ 

2.1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอชื่อกรรมการ 
2.1.2  สามารถสามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

2.2 หลกัเกณฑก์ารเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2.2.1  คณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

mailto:comsec@ubonbioethanol.com
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(1)  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พรบ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัของ
บริษัท และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2)  มีความรู ้ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท 

2.3 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1)  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจาณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ  

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบ  ข. และลงลายมือ
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐ านและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2)  ด าเนินการใหบ้คุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อกรอกขอ้มลูใน “แบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมือชื่อ 

(3) จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจัดส่งใหบ้ริษัท ตามท่ีระบุในขอ้ 2.3 (1) และ (2) ใหค้รบถ้วน พรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวตัิส่วนตัว และประวตัิการท างานของบุคคลท่ี
ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(4) น าส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พรอ้มหลกัฐานท่ีบริษัทก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-
mail) ท่ี comsec@ubonbioethanol.com และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาท่ี  
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
(6)  บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะไดร้บัการเสนอชื่อในวาระการเลื่อกตัง้กรรมการ โดยจะแจง้ในหนังสือนัด

ประชุมผูถื้อหุน้ว่าเป็นผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุ้น พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรบับุคคลท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 

 

ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งหนงัสือแจง้มาท่ีบริษัทไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 
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