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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ดงันี ้
 

 1     คุณสมบตัขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีจะมีสทิธ์ิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ 

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองนบั

จากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ  เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดือน  และ 

1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เชน่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 
 

  2     หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 เร่ืองท่ีบริษัทฯ จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

2.1    เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจปกติของบริษัท ฯ 

2.2    เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

2.3    เร่ืองท่ีเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน      

   เสยีงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลง  

   อย่างมีนยัสําคญั 

2.4    เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ  

          เสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกําหนด 

2.5    เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.6   เร่ืองท่ีเสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความท่ีไมต่รงตามความจริงหรือมีข้อความคลมุเครือ 

2.7   เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสยีหายอยา่งมี    

         นยัสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.8   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากบั  

         ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2.9   เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
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  ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชมุและ 

หลกัฐานประกอบดงักลา่วข้างต้นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ีมีการบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ   บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท  ปฏิเสธ

การรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

3     หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1    ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการจะต้องจดัเตรียมข้อมลูหรือเอกสาร 

   ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบด้วย 

- ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ

- วฒิุการศกึษา ประวตัิการศกึษา 

- ประสบการณ์ทํางาน 

- ตําแหนง่ปัจจบุนั 

- รายละเอียดการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืน 

2. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไม่เป็นกรรมการอิสระ 

3. หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ 

4. ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่จําเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

             3.2     บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั  และ กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกํากบัดแูลท่ี

เก่ียวข้อง 

 มีความรู้ ความสามารถท่ีสําคญัต่อธรุกิจของบริษัทฯ  มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่ง

เต็มท่ีและเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อย่างสม่ําเสมอ 

3.3     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 3.2 และมีเอกสาร         

           หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องถกูต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนดเท่านัน้ 
 

   ทัง้นี ้ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอช่ือบคุคลดงักลา่วต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ 

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  จะแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 
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4     ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเพื่อเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นใช้แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ   ซึง่แนบไว้พร้อมนี ้และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบด้วยวธีิการ ดงันี ้ 

  สง่แบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ  กําหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี  

ir@qtc-energy.com และจดัสง่ต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั 
 

เลขานกุารบริษัทฯ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5   

  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก   

  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240 

   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีบริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมและ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคดิเห็น  ........................................................................................................................ 

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

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

  

                       ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้า

จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั         

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

                                                                                           (                                                           ) 

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

 

 

หมายเหต:ุ   1.     ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี 

หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

บคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 
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หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบต่าวด้าวที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

    2.    ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้   

            ถือหุ้นประจําปี พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ให้บริษัทฯ 

    3.     ในกรณีท่ีมีหลกัฐานประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์กบัการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย 

    4.     บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธ์ิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน  ไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้ 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

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

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

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

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

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

 

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

เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอสิระ  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)  ซึง่มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วน และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการทํางานและ

เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน .................แผน่ 

 

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุ้น      

หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้

เป็นสําคญั  

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

                                                                (                                                           ) 

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

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

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

เสนอช่ือของข้าพเจ้าเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอสิระของบริษัทฯ และขอรับรองวา่เป็นผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  รวมทัง้ขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ท่ีนําสง่มานี ้

ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ  เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั  

 

    ลงช่ือ...........................................................บคุคลท่ีรับการเสนอช่ือ 

                                                                (                                                           ) 

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

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี 

หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

บคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบต่าวด้าวที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ให้บริษัทฯ 

 

 


