
 

 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั และการส่งคาํถามลว่งหน้า  

สาํหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

1. วัตถุประสงค ์

ดว้ยตระหนักถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทั        
โคลเวอร ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จงึเปิดโอกาสให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุน้ในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็น
ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บรษิทั และ/หรอืการส่งคาํถามล่วงหน้า 

 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบรษิทั ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษิัท

โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

 

3. หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองทีไ่ม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกับ

ดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีของบรษิัทฯ 

2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชนข์องบคุคล หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

3) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่กรณีท่ี

ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบรษิัทฯ จะดาํเนินการได ้

6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 2 หรือเสนอไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้

 

 

 



 

 

3.2 เงือ่นไขและขั้นตอนในการพิจารณา 

1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 จัดทาํแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พรอ้มแนบเอกสาร

เพ่ิมเติมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี) โดยส่งมาท่ีเลขานกุารบรษิัท

อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งตน้ฉบับมายงัท่ีอยู่สาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้

57/1(วิเสษสขุ2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน เพ่ือใหม้ีคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตาม ขอ้ 2 ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้ง  

ลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุใหค้รบถว้น และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของ

ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พรอ้มกับเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ส่งมาท่ีเลขานุการบริษัท อีเมล 

info@cloverpower.co.th หรือส่งตน้ฉบบัมายงัท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้57/1(วิ

เสษสขุ2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 

3) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ใหด้าํเนินการแกไ้ข โดยหาก

ผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ยกเลิกการเสนอวาระการประชมุดงักล่าว 

4) เลขานกุารบรษิัทเป็นผูร้วบรวมการเสนอวาระ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาภายในเดือน

กมุภาพนัธ ์2565 

5) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือ 

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พรอ้มข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสาํหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.cloverpower.co.th และแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
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4. หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทั 

1) มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.

2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

2) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์าํงานท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพ อนัจะเป็น

ประโยชนก์บัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการบรษิัท และการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

3) เป็นผูท่ี้สามารถอทิุศเวลาใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างเต็มท่ี และเพียงพอ 

4) เป็นผูท่ี้ประกอบไปดว้ยคณุธรรมและจรยิธรรมในการดาํเนินงาน 

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 จัดทาํแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท และเอกสารเพ่ิมเติมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น หลกัฐาน

การถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา

ดา้นคุณสมบัติ เป็นตน้  โดยส่งมาท่ีเลขานุการบริษัท อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งตน้ฉบบั

มายังท่ีอยู่สาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250  ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอใน

การพิจารณาการเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน เพ่ือใหม้ีคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตาม ขอ้ 2 ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้ง  

ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหค้รบถว้น และรวบรวม

เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พรอ้มกับเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี)  

ส่งมาท่ีเลขานุการบริษัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งตน้ฉบับมายังท่ีอยู่สาํนักงาน

ใหญ่ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้57/1(วิเสษสขุ2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 

3) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ใหด้าํเนินการแกไ้ข โดยหาก

ผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ยกเลิกการเสนอบคุคลดงักล่าวเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

5) บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะบรรจกุารเสนอชื่อกรรมการในระเบียบวาระ

การประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สาํหรบับุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ท ร า บ พ ร้อ ม เ ห ตุ ผ ล ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ท่ี  

www.cloverpower.co.th  และแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
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5. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดย

ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมาท่ีเลขานุการบรษิัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งตน้ฉบบัมายงัท่ีอยู่

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้57/1(วิเสษสขุ2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคาํถามทัง้หมด ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ

ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชีแ้จงผ่านอีเมลล ์หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 
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