หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

1. เจตนารมณ์
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ตามหลักการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้กาหนดให้มีขนั้ ตอนและวิธีการใน
การพิจารณา ให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
มาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษัทฯ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย

2. นิยาม
“บริษัทฯ”

หมายความว่า

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ”

หมายความว่า

คณะกรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)

“กรรมการ”

หมายความว่า

กรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
3.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
3.3 ต้องถือหุน้ ตามสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อกรรมการ
3.4 ต้องถือหุน้ ตามสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 3.2 ในวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ในปี นนั้
3.5 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 คณะกรรมการจะไม่รบั พิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนีเ้ ป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
1) เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการจะดาเนินการได้
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผถู้ ือหุน้ กล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
4) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนดในหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
5) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
1) ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 3 ต้อ งจัด ท าหนัง สื อ เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565” พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถส่งสาเนาเอกสารและหลักฐานตามกาหนดอย่างไม่เป็ น
ทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ท่ี IR@ubonbioethanol.com และนาส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯให้ถึง
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดงั นี ้
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)
อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชัน้ 21 ห้อง 2105
123 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขานุการบริษัทฯ จะเป็ นผูก้ ลั่นกรองในเบือ้ งต้นโดย
• เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษทั ฯจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 7
มีนาคม 2565 โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษัทภายในวันที่
15 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั พิจารณาและจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
• คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ ซึ่งต้องไม่
มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
• เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทฯจะกาหนดในหนังสือนัด
ประชุม พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
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ทัง้ นี ้ วาระที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบภายหลัง
วาระการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิน้ หรือในวันทาการถัดไป

5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ
ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุท่เี หมาะสม มีสขุ ภาพร่างการที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์
สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี
มีส่วนร่วมในการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประวัติการทางาน มีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทัง้
ได้รบั การยอมรับจากสังคม
3) มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่สาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจพลังงาน
และพลังงานทางเลือก ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ ธุรกิจอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บัญชี
และการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ การวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล กฎหมาย งานภาคประชาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5.2 ขัน้ ตอนในการนาเสนอและการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” พร้อมลงลายมือ
ชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียด “แบบขอ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” และลงลายมือชื่อเพื่อรวบรวมเอกสารเป็ นชุด
เดียวกัน และขอให้ผทู้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
สมบูร ณ์ โดยสามารถนาส่ ง สาเนาเอกสารพร้อ มหลักฐานตามที่กาหนดอย่างไม่เ ป็ น ทางการทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (email) ได้ท่ี IR@ubonbioethanol.com และน าส่ ง ต้น ฉบับ ถึ ง บริษั ท ฯให้ถึ ง ภายในวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดงั นี ้
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ฝ่ ายเลขานุการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)
อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชัน้ 21 ห้อง 2105
123 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผถู้ ือหุน้ เสนอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนและถูกต้อง และ
มี ข้อ มูล เพี ย งพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะเป็ น ผู้ก ลั่น กรองคัด เลื อ กตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
เลขานุการบริษัทฯ จะเป็ นผูก้ ลั่นกรองในเบือ้ งต้นโดย
• หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทฯจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 7 มีนาคม
2565 โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษัทภายในวันที่ 15 มีนามคม
2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั พิจารณาและจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
• หากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผูถ้ ือหุน้
ที่เสนอชื่อกรรมการมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั พิจารณาและจะแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
• หากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อและผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เลขานุการบริษัทฯ
จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอ
ชื่อ
3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อม
ข้อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ และบุค คลที่ ไม่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิน้ หรือในวันทาการถัดไป
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