หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผ้ถู ือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั และการส่งคําถามล่วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1. วัตถุประสงค์
ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หุน้ ในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั และ/หรือการส่งคําถามล่วงหน้า
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่องทีไ่ ม่บรรจุให้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กาํ กับ
ดูแ ล หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ หลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ
ที่ดีของบริษัทฯ
2) เรื่องที่เป็ นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื่องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่กรณีท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้
6) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2 หรือเสนอไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
7) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ได้

3.2 เงือ่ นไขและขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 จัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสาร
เพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท
อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า
57/1(วิเสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตาม ข้อ 2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้อง
ลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุน้ ของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล
info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิ
เสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3) หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ให้ดาํ เนินการแก้ไข โดยหาก
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว
4) เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ วบรวมการเสนอวาระ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565
5) เรื่ อ งที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ท บริษั ท ฯ จะบรรจุเ ป็ น วาระการประชุม ในหนัง สื อ
เชิ ญ ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น พร้อ มข้อ คิดเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และสํา หรับ เรื่อ งที่ไม่ผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ง ให้ท ราบพร้อ มเหตุ ผ ลผ่ า นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ที่
www.cloverpower.co.th และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้ ในวันประชุมด้วย

4. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั
4.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทาํ งานที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ อันจะเป็ น
ประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษัท และการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3) เป็ นผูท้ ่สี ามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัทได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอ
4) เป็ นผูท้ ่ปี ระกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น หลักฐาน
การถือหุน้ หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติ เป็ นต้น โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับ
มายังที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอใน
การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตาม ข้อ 2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้อง
ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน และรวบรวม
เอกสารหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สาํ นักงาน
ใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3) หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ให้ดาํ เนินการแก้ไข โดยหาก
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ยกเลิกการเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
4) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จารณากลั่น กรอง คัด เลื อก รายชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่ อ นนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุการเสนอชื่อกรรมการในระเบียบวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท บ ริ ษั ท จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ พ ร้ อ ม เ ห ตุ ผ ล ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.cloverpower.co.th และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้ ในวันประชุมด้วย

5. การส่งคําถามล่วงหน้า
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล อีเมล info@cloverpower.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า57/1(วิเสษสุข2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทัง้ นี ้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคําถามทัง้ หมด ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือชีแ้ จงผ่านอีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

