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ภาคผนวก 1 : การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  
หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุน้ในการน าเสนอวาระ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 

 วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้
รับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเปิดโอกาส และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (“การประชุมฯ”) โดยจะ
พิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับ
การเสนอวาระและการพิจารณาเรื่องที่จะน าเสนอเป็นวาระการประชุมฯ ดังนี้  
 
 หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการน าเสนอวาระส าหรับการประชุมฯ : 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระส าหรับการประชุมฯ ก็ได้  
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)   
3. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิ

เข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น 
4. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น พร้อม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 ขั้นตอนการพิจารณา :  

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” โดยน าส่งบริษัทฯ ทาง E-mail ที่ [email address ของเลขานุการบริษัท] และ [email address ของ
ผู้รับผิดชอบงาน IR] และน าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่
ละป ีตามที่อยู่ดังนี้ 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  
ส านักเลขานุการบริษัท 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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2. คณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ส าหรับเรื่องดังต่อไปนี้   
(1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 16 
(2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่บริษัทฯ ด าเนินการแล้ว 
(4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 
3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    

โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น  
 

4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลการปฏิเสธ 
 

                                                           
16 มาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิเสธ 
เร่ืองดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น  

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถื อหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)  

(2) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกั บความไม่
ปกติของเรื่องดังกล่าว  

(3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์  
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ  12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน  

(5) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
   

วันท่ี __________________________________  
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น )_______________________________________________________________________________________________________  
ที่อยู่_________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

โทรศัพท์ ______________________________________ โทรสาร ______________________________ Email _______________________________________  

จ านวนหุ้น EA ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ__________________หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ__________________ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ   

วัตถุประสงค์      เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา      เพื่ออนุมตัิ 
วาระท่ีเสนอ _________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

เหตุผลและรายละเอยีด______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอ จ านวน _____________________________แผ่น 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น  
และเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

 

ลงชื่อ _____________________________________ผู้ถือหุ้น 

                                                                                                                                                                 (                                                ) 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานต่อไปน้ี  
1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันท่ีเสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่น

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1 - 4 ของ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย  
 

 
 
 
 


