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หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรน ำเสนอวำระ 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบตัิที่ดีตาม “หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเปิดโอกาสและ 

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปี 2565 

(“กำรประชุมฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชมุฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้ก าหนด 

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิส าหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอเป็นวาระการประชมุฯ ดงันี ้

หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรน ำเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมฯ : 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุฯ ต้องมคีณุสมบตัดิงันี ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัเพื่อเสนอวาระส าหรับการประชมุฯ ก็ได้ 

2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ไมน้่อยกวา่186.5 ล้านหุ้น) 

3. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนข้างต้น ในวนัที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ

ก าหนดสทิธิเข้าร่วมประชมุฯ ของผู้ ถือหุ้น 

4. ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท

หลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
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ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ: 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565” (“แบบเสนอวำระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ท่ีเลขานุการบริษัท ทาง E-mail : 

Corp.Secretary@energyabsolute.co.th และส่งต้นฉบบัท่ีลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดภำยใน

วนัที่ 15 มกรำคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท พลังงำนบริสุทธ์ิ จ ำกัด (มหำชน) 

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

2. คณะกรรมการบริษัทสงวนสทิธ์ิไมรั่บพิจารณาและไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุฯ ส าหรับเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 แก้ไข

เพิ่มเติม1 

(2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เร่ืองที่บริษัทฯ ด าเนินการแล้ว 

(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตก่่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3. เร่ืองที่ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดงักลา่ววา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

4. เร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถกูแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเหตผุล

การปฏิเสธ 

                                                           
1 มำตรำ 89/28 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิเสธ เร่ือง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ (เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น

ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท) 
(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกับความไม่ปกติของ

เร่ืองดงักลา่ว 
(3) เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมตสินบัสนนุด้วยคะแนนเสียง

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
จากข้อเทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

วนัท่ี __________________________________ 

ช่ือ-สกลุของผู้ เสนอ (ผู้ ถือหุ้น)____________________________________________________________________________ 

ที่อยู_่_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ _______________________________ โทรสาร _______________________ Email _________________________ 

จ านวนหุ้น EA ที่ถือครอง ณ วนัที่เสนอ__________________หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ__________________ของหุ้นทัง้หมด

ของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตัิ 

วาระท่ีเสนอ ______________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

เหตผุลและรายละเอยีด______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุเร่ืองที่เสนอ จ านวน _____________________________แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้หลกัฐานการถือหุ้นและ

เอกสารประกอบต่างๆ ถกูต้องทกุประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่ว เพื่อเป็นหลกัฐาน 

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

ลงช่ือ _____________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                                      (                                                                  ) 
หมำยเหตุ : ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ณ วนัที่เสนอวาระการประชมุ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาต หรือ  หลกัฐานอ่ืน

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกโดย กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 

3 เดือน) หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจกระท าการดงักล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไข ค าน าหน้าชื่อ / ช่ือ / ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. กรณีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1 – 4 ของ 

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายด้วย 


