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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นข้อพงึปฏิบตัิที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้น
ทุกราย ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควร 
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
(“การประชุมฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิส าหรับพิจารณา ดงันี ้

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถอืหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 
186.5 ล้านหุ้น) 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวน 
ที่ก าหนดข้างต้น ณ วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ และวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ก าหนดสทิธิเข้าร่วมประชมุฯ 

3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้ น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้ นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

4. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัิถกูต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) มีความรู้ความสามารถ มีประวตัิการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์  
มีคณุธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ  และไม่ได้จ ากดัเพศของบคุคล 
ที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

(3) มีความรู้ความสามารถในหนึง่หรือมากกวา่หนึง่ด้านที่ส าคญั ที่สร้างคณุประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 

 ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล หรือ 
 ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ หรือ 
 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟา้ หรือ 
 ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทน 
 มีความรู้ซึง่เป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยทุธ์ และบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

เช่น ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยทุธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น 

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งหากนบัรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยแล้ว  
เกิน 5 บริษัท และไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่ใดๆ ในบริษัทคูแ่ขง่ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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5. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วข้างต้น จะต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” 

6. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทัง้หมดมายัง
บริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ Email: 
NRC.Secretary@energyabsolute.co.th และน าสง่ต้นฉบบัที่ลงนามแล้ว พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานมาที่บริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

7. บริษัทฯ จะกลัน่กรองบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการในเบือ้งต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

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

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม
รับรองในเอกสาร 

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

3. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ออกไมเ่กิน 3 เดือน) หรือหนว่ยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดงักลา่ว (กรณีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ) และส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีได้ลงช่ือใน  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. ผู้ ถือหุ้นทีม่ีการแก้ไข ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ / ช่ือสกุล จะต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

5. เอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นตอ่การพิจารณาคดัเลอืก 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) 
ที่อยู ่เลขที_่____________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 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทกุฉบบัเป็นความจริง
และถกูต้องทกุประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือหลกัฐานดงักลา่วได้ 

เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

     ลงช่ือ ____________________________________ผู้ ถือหุ้น 
             (____________________________________) 
         วนัท่ี________________________ 
 

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

ลงช่ือ ___________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
       (___________________________) 
           วนัท่ี ___________________ 


