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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบตัิที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้น
ทุกราย ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควร
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
(“การประชุมฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิส าหรับพิจารณา ดงันี ้
 

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถอืหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 % ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ไมน้่อยกวา่186.5 ล้านหุ้น) 
2. ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนด

ข้างต้น ณ วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ และ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิ
เข้าร่วมประชมุฯ 

3. ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เชน่ หนงัสอืรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นๆ จาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

4. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(2) มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์   

มีคณุธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึง่หรือมากกวา่หนึง่ด้านท่ีส าคญั ที่สร้างคณุประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบบริษัทฯ ได้แก่ 

 ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล หรือ 
 ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ หรือ 
 มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ เช่น ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย  การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(4) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ 
5. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วข้างต้น จะต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” 
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6. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถสง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทฯ 
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา : NC.Secretary@energyabsolute.co.th 
และน าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานมาที่บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ตาม
รายละเอียดด้านลา่งนี ้

   

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้16 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

7. บริษัทฯ จะกลัน่กรองบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการในเบือ้งต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ พร้อมชีแ้จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ 
www.energyabsolute.co.th และ / หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และ การตัดสินของบริษัทฯ ให้ถอืเป็นที่สิน้สุด 

 

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี ้
1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม
รับรองในเอกสาร 

2. ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินท าง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดงักล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงช่ือใน  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. ผู้ ถือหุ้นทีม่ีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ / ช่ือสกลุ จะต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

5. เอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นตอ่การพิจารณาคดัเลอืก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energyabsolute.co.th/
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) 
ที่อยู ่เลขท่ี_____________ซอย__________________ถนน_____________________แขวง____________________ 
เขต_______________________ จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย์______________________ 
โทรศพัท์ _________________________ E-mail_______________________________________  
 

2. ณ วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EA จ านวน______________หุ้น 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ___________ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________ อาย_ุ_______ปี 

เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบคุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน และไม่มีคณุลกัษณะ
ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอช่ือ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม โดยเอกสารทกุฉบบัได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องครบถ้วนทกุหน้า จ านวน __________ แผน่ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความ, ข้อมลู พร้อมทัง้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทกุฉบบัเป็นความ
จริงและถกูต้องทกุประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
     ลงช่ือ ____________________________________ผู้ ถือหุ้น 
             (____________________________________) 
         วนัท่ี________________________ 
 

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ เป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์การน าเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า
ข้อความ ข้อมลู พร้อมทัง้หลกัฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทกุฉบบัเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

ลงช่ือ ___________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
       (___________________________) 
           วนัท่ี ___________________ 


