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ภาคผนวก 2 : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 17 

 วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุก
ราย ได้รับการปฏิบัติอย่าเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุมฯ”) 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับการพิจารณาเรื่องทีจ่ะน าเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาดังนี้ 
 
 หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุน้ในการน าเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปน็กรรมการบริษัทฯ 

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)  
 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดข้างต้น ณ วันท่ีเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

 

3. ต้องแสดงหลักฐานการถอืหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

 

4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิดงันี้  
(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(2) มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์   

มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่ส าคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่    

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
3. มีความรู้เฉพาะดา้น ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทสามารถเจริญเตบิโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ เช่น ดา้นบัญช ี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

4. การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ 
 

5. ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตอ้ง ให้กรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปน็กรรมการบริษัทฯ”  

                                                           
17  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท โดยให้เพิ่มข้อ 6 – 8 และหลักฐานประกอบ 

http://www.preciousshipping.com/portals/0/AgendaProposal/Form_nominate_Director_E.pdf
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6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ  
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา: NC.Secretary@energyabsolute.co.th และ 
น าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละปี ตามรายละเอียดด้านล่างนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

7. บริษัทฯ จะกล่ันกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 

8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.energyabsolute.co.th และ / หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และ การตัดสินของบริษัทฯ ใหถ้ือเป็นที่ส้ินสุด 

 
ผู้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการคดัเลือกเปน็กรรมการบริษทัฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดงันี้  

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก  หลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม รับรองใน
เอกสาร  

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส า เนา
ถูกต้อง 

5. เอกสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก 

http://www.energyabsolute.co.th/
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 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี __________  

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________________________________________  _____    _  

เปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”)  
ที่อยู่ เลขที_่_______________ซอย ________________ ถนน _____________________แขวง___________________
เขต_____________________ จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย์______________ 
โทรศัพท ์ ________________E-mail _____________________  

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EA จ านวน_____________________หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ______ ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________   _____________อายุ_______________ปี

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม

หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ครบถ้วนทุกหน้า จ านวน __________ แผ่น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริงและ
ถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  
 

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการน้ี ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงชื่อ ___________________________________ผู้ถือหุ้น 
          (___________________________________)  
                วันท่ี ________________________ 

 
4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม    
ตามหลักเกณฑ์การน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่าข้อความ  ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานและ
เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
 

     ลงชื่อ __________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
           (___________________________)  
            วันท่ี _______________________ 

 
 
 


