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หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 เพื ่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัท ควิทีซ ี เอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แกบ่ริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีจะมีสทิธ์ิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ 

คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท จะต้องมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ ท่ีมสีดัสว่นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองนบั

จากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ  เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน  และ 

1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เชน่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 
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 เร่ืองท่ีบริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1    เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ 

2.2    เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดาํเนินการได้ 

2.3    เร่ืองท่ีเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน      

   เสยีงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลง  

   อยา่งมนียัสาํคญั 

2.4    เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัไิมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือ  

          เสนอมาไมท่นัภายในเวลาที่กําหนด 

2.5    เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ 

2.6   เร่ืองทีเ่สนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มข้ีอความท่ีไมต่รงตามความจริงหรือมีข้อความคลมุเครือ 

2.7   เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่อ่ให้เกิดความเดอืดร้อนเสยีหายอยา่งมี    

         นยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.8   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีกํากบั  

         ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2.9   เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
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  ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชมุและ 

หลกัฐานประกอบดงักลา่วข้างต้นกอ่นนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ีมกีารบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ   บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท  ปฏิเสธ

การรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
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3.1    ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการจะต้องจดัเตรียมข้อมลูหรือเอกสาร 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

   ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบด้วย 

- ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ

- วฒุกิารศกึษา ประวตักิารศกึษา 

- ประสบการณ์ทํางาน 

- ตาํแหนง่ปัจจบุนั 

- รายละเอียดการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืน 

2. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 

3. หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ 

4. ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่จําเป็น หรือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา 

             3.2     บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

 มีคณุสมบตัถิกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั  และ กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ี

เก่ียวข้อง 

 มีความรู้ ความสามารถท่ีสาํคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่ง

เต็มท่ีและเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อยา่งสมํา่เสมอ 

3.3     บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 3.2 และมีเอกสาร         

           หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องถกูต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนดเทา่นัน้ 
 

   ทัง้นี ้ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ 

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ผู้ ถือหุ้นใช้แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ   ซึง่แนบไว้พร้อมนี ้และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2556 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบด้วยวธีิการ ดงันี ้ 

ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

  สง่แบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ  กําหนดอยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นได้ โดยทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 

ท่ี  ir@qtc-energy.com และจดัสง่ต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั 

 

เลขานกุารบริษัทฯ 

บริษัท ควิทีซ ีเอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5   

  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก   

  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240 

   

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีบริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมและ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 

 

(1) ช่ือ-นามสกลุของผู้ เสนอ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู ่  ...................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................... 

โทรศพัท์   ....................................................โทรสาร....................................................... 

(2) จํานวนหุ้นท่ีถือครอง ...................................................หุ้น ณ วนัท่ี.................................................. 

(3) วาระท่ีขอเสนอ  ....................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................... 

(4) วตัถปุระสงค์  ........................................................................................................................ 

   ......................................................................................................................... 

(5) ข้อเท็จจริงและเหตผุล ........................................................................................................................ 

   ......................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................

ความคิดเห็น  ........................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................  

  

                       ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเตมิถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้า

จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญั         

                        ลงช่ือ...........................................................ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                           (                                                           ) 

                                                                                    วนัท่ี.................................................................. 

 

 

หมายเหต:ุ   1.     ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี 

หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบตา่งด้าว ทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองของนิตบิคุคลไมเ่กิน 3 เดอืน ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

บคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 
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หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบตา่วด้าวทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

    2.    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้   

            ถือหุ้นประจําปี พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ให้บริษัทฯ 

    3.     ในกรณีที่มีหลกัฐานประกอบทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย 

    4.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธ์ิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน  ไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

(1) ช่ือ-นามสกลุของผู้ เสนอ  ............................................................................................................................... 

      ท่ีอยู ่   ............................................................................................................................... 

   ............................................................................................................................... 

      โทรศพัท์   ................................................โทรสาร................................................................... 

      จํานวนหุ้นท่ีถือครอง  .................................................หุ้น ณ วนัท่ี............................................................. 

 

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................. 

เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ  บริษัท ควิทีซ ี เอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)  ซึง่มคีณุสมบตัิ

ครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิ ได้แก ่ การศกึษาและประวตักิารทํางานและ

เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน .................แผน่ 

 

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุ้น      

หลกัฐานการให้ความยนิยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้

เป็นสาํคญั  

    ลงช่ือ...........................................................ผู้ ถือหุ้น 

                                                                (                                                           ) 

                                                          วนัท่ี.................................................................. 

 

(4) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ/กรรมการอิสระ  ตาม (2) ข้างต้น   ยินยอมให้............................................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เสนอช่ือของข้าพเจ้าเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอรับรองวา่เป็นผู้มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  รวมทัง้ขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ท่ีนาํสง่มานี ้

ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ  เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั  

 

    ลงช่ือ...........................................................บุคคลท่ีรับการเสนอช่ือ 

                                                                (                                                           ) 

                                                         วนัท่ี.................................................................. 
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หมายเหต:ุ   1.     ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี 

หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบตา่งด้าว ทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

บคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบตา่วด้าวทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ 

 

 


