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หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีตาม “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ผู้ถือ
หุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “EA”) จึงเปิ ดโอกาส
และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
(“กำรประชุมฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่ องที่จะนาเสนอเป็ นวาระการประชุมฯ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระสำหรับกำรประชุมฯ :
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสาหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้ องถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ไม่น้อยกว่า186.50 ล้ านหุ้น)
3. ต้ องถื อหุ้นของบริ ษัทฯ ตามจานวนข้ างต้ น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวัน ปิ ดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
กาหนดสิทธิเข้ าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้น พร้ อม “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัท
หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น สามารถกรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวำระในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2564” (“แบบเสนอวำระฯ”) โดยส่ง แบบเสนอวาระฯ ที่เลขานุการบริ ษัท ทาง
E-mail : Corp.Secretary@energyabsolute.co.th และส่งต้ นฉบับที่ลงนามแล้ วพร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษัทฯ กาหนด
ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
สำนักเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน16
้ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2. คณะกรรมการบริ ษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม1
(2) เรื่ องทีเ่ ป็ นประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ดาเนินการแล้ ว
(4) เรื่ องทีเ่ ป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริษัทฯ เว้ นแต่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่ องที่ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการจะให้ ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะถูกแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเหตุผล
การปฏิเสธ

1

มำตรำ 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2551 แก้ ไ ขเพิ่ มเติม กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท สามารถปฏิ เสธ

เรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึง่ (เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้น
ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ ยวกับความไม่ปกติของ
เรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียง
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการน าเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
จากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564
วันที่ __________________________________
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น )____________________________________________________________________________
ที่ อ ยู่ ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ _______________________________ โทรสาร _______________________ Email _________________________
จานวนหุ้น EA ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ__________________หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ__________________ของหุ้นทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมตั ิ
วาระที่เสนอ__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
เหตุผลและรายละเอียด_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่ องที่เสนอ จานวน _____________________________แผ่น
ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังหลั
้ กฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้ องทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ _____________________________________ผู้ถือหุ้น
(

)

หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานต่อไปนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ได้ แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาต หรื อ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ ไม่เกิน
3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจกระทาการดังกล่าว (กรณีเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5. กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมแนบเอกสาร 1 - 4 ของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้ วย

