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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นใช้ สทิ ธิเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ดังนี ้
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คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทีม่ ีสดั ส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับ
จากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม

หรื อวันที่เสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณา

เลือกตังเป็
้ นกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
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หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่บริ ษัทฯ จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ
2.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
2.3 เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนน
เสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ เปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ
2.4 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อ
เสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
2.5 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
2.6 เรื่ องทีเ่ สนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
้ ข้อความที่ไม่ตรงตามความจริ งหรื อมีข้อความคลุมเครื อ
2.7 เรื่ องทีเ่ ป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.8 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริ ษัทฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ
2.9 เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
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ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความถูกต้ องและครบถ้ วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและ
หลักฐานประกอบดังกล่าวข้ างต้ นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา

โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการ

ประชุม บริ ษัทฯ จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ าหนดโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัท ปฏิเสธ
การรับเรื่ องทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
3

หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการจะต้ องจัดเตรี ยมข้ อมูลหรื อเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ประกอบด้ วย
-

ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ

-

วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา

-

ประสบการณ์ทางาน

-

ตาแหน่งปั จจุบนั

-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น

2.

ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็ นกรรมการอิสระหรื อไม่เป็ นกรรมการอิสระ

3.

หลักฐานแสดงคุณสมบัตกิ รรมการ

4.

ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าจาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา

3.2 บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
 มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด และ กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้ อง
 มีความรู้ ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
3.3

เต็มที่และเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสมา่ เสมอ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 3.2 และมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องถูกต้ องครบถ้ วนตามทีก่ าหนดเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่

พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
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4 ขัน้ ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ
ผู้ถือหุ้นใช้ แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ ซึง่ แนบไว้ พร้ อมนี ้ และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบด้ วยวิธีการ ดังนี ้
ส่งแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษัทฯ กาหนดอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่
ir@qtc-energy.com และจัดส่งต้ นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง
เลขานุการบริ ษัทฯ
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรี ฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนาเสนอเฉพาะเรื่ องที่บริ ษัทฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและ
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด
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แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี
(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่

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

โทรศัพท์

....................................................โทรสาร.......................................................

(2) จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

...................................................หุ้น ณ วันที่..................................................

(3) วาระที่ขอเสนอ

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

(4) วัตถุประสงค์

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

(5) ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความคิดเห็น

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาปี ฉบับนี ้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ า
จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ถือหุ้น
(

)

วันที่..................................................................

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้ าราชการหรือใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้ าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดย
บุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้ าราชการ
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หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่าวด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ อง
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้ บริษัทฯ
3. ในกรณีที่มีหลักฐานประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั การพิจารณาจะต้ องลงนามรับรองความถูกต้ องของเอกสารด้ วย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่

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

โทรศัพท์

................................................โทรสาร...................................................................

จานวนหุ้นที่ถือครอง

.................................................หุ้น ณ วันที่.............................................................

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น กรรมการ/กรรมการอิสระ บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทางานและ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน .................แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ” นี ้ หลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้
เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ถือหุ้น
(

)

วันที่..................................................................
(4) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว....................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้ างต้ น ยินยอมให้ ............................................................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เสนอชื่อของข้ าพเจ้ าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด

และขอรับรองว่าเป็ นผู้มี

รวมทังขอรั
้ บรองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นาส่งมานี ้

ถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................บุคคลที่รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่..................................................................
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หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้ าราชการหรือใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้ าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดย
บุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่าวด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้ อมทัง้ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้ บริษัทฯ

