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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น
ทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควร
เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการคัดเ ลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2562 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับพิจารณา ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น) 
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนด

ข้างต้น ณ วันท่ีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิ
เข้าร่วมประชุมฯ 

3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจ ากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)  มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(2) มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
(3)  มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่ส าคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบบริษัทฯ ได้แก่ 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล และกลีเซอรีน หรือ 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ 
 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

(4)  ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

5.  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” (“แบบ”) 

6.  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ 
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา: NC.Secretary@energyabsolute.co.th และ
น าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บรษิัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดด้านล่างนี ้

  ประธานคณะกรรมการสรรหา  
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7. บริษัทฯ จะกล่ันกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ 
www.energyabsolute.co.th และ / หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และ การตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม
รับรองในเอกสาร 

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

3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ผู้ถือหุ้นทีม่ีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5. เอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก 
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แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการคัดเลือกเปน็กรรมการบริษทัฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 

 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) 
ที่อยู่ เลขที_่____________ซอย__________________ถนน_____________________แขวง____________________ 
เขต_______________________ จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย์______________________ 
โทรศัพท์ _________________________ Email_______________________________________  
 

2. ณ วันท่ีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EA จ านวน______________หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ___________ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 

 
3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ อายุ______ปี 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จ านวน __________ แผ่น 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง
และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้ 
 
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการน้ี ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
     ลงชื่อ ____________________________________ผู้ถือหุ้น 
             (____________________________________) 
             วันท่ี_________________________________ 
 

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การน าเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า
ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

 

ลงชื่อ ___________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
        (___________________________) 
        วันท่ี _______________________ 


