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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีตาม “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้น
ทุกราย ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “EA”) จึงเห็นควร
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(“การประชุมฯ”) โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับพิจารณา ดังนี ้

หลักเกณฑ์ สาหรับผู้ถอื หุ้นในการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
1. เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริ ษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 % ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ไม่น้อยกว่า186.5 ล้ านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามจานวนที่กาหนด
ข้ างต้ น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมฯ
3. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นๆ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
4. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีคุณ สมบัติ ถูก ต้ อ ง และไม่มีลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษัท มหาชนจ ากัด กฎหมายหลัก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
(2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการท างานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้ า ที่กรรมการด้ วยความซื่อสัต ย์
มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ ด้ านที่สาคัญ ที่สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบบริ ษัทฯ ได้ แก่

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล หรื อ

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า หรื อ

มีค วามรู้ เฉพาะด้ า น ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเจริ ญเติ บโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ เช่น ด้ านบัญชี การเงิ น กฎหมาย การวางกลยุทธ์ และแผนธุรกิ จ การบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น

การกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริ ษัท และไม่ได้ ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริ ษัทคู่แข่งทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้ างต้ น จะต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ”
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6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ สามารถส่งเอกสารทังหมดมายั
้
งบริ ษัทฯ
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา : NC.Secretary@energyabsolute.co.th
และน าส่ง ต้ นฉบับ ที่ ล งนามแล้ ว พร้ อมทัง้ เอกสารหลัก ฐานมาที่ บ ริ ษั ท ฯ ภายในวัน ที่ 15 มกราคม 2564 ตาม
รายละเอียดด้ านล่างนี ้
ประธานคณะกรรมการสรรหา
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน16
้ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
7. บริ ษัทฯ จะกลัน่ กรองบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะเสนอเข้ าที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ นทราบ พร้ อมชี แ้ จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ ของบริ ษัทฯ ที่
www.energyabsolute.co.th และ / หรื อช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินของบริษัทฯ ให้ ถอื เป็ นที่สนิ ้ สุด
ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ จะต้ องส่ งเอกสารประกอบดังนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งแนบหลัก ฐานการถื อ ครองหุ้น ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อสาเนาใบหุ้น พร้ อมลงนาม
รับรองในเอกสาร
2. ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ น บุค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ท าง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์
(ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจกระทาการดัง กล่าว (กรณีเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ ลงชื่อใน
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ” พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ผู้ถือหุ้นทีม่ ีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้ องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้ อมทังรั
้ บรองสาเนา
ถูกต้ อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาคัดเลือก
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
1. ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”)
ที่อยู่ เลขที่_____________ซอย__________________ถนน_____________________แขวง____________________
เขต_______________________ จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย์______________________
โทรศัพท์ _________________________ E-mail_______________________________________
2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ข้ าพเจ้ าถือหุ้นของ EA จานวน______________หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ___________ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
3. ข้ าพเจ้ าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________ อายุ________ปี
เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน และไม่มีคณ
ุ ลักษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้ าเสนอชื่อ พร้ อม
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนทุกหน้ า จานวน __________ แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความ, ข้ อมูล พร้ อมทังหลั
้ กฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็ นความ
จริ งและถูกต้ องทุกประการ พร้ อมยินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อหลักฐานดังกล่าวได้
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ ____________________________________ผู้ถือหุ้น
(____________________________________)
วันที่________________________
4. ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ข้ าพเจ้ ายินยอม และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ า มตามหลักเกณฑ์ ก ารน าเสนอบุค คลเพื่อ รั บ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการบริ ษั ทฯ และรั บ รองว่า
ข้ อความ ข้ อมูล พร้ อมทังหลั
้ กฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็ นความจริ งและถูกต้ องทุกประการ
ลงชื่อ ___________________________บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(___________________________)
วันที่ ___________________

