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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั บรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้ใชสิ้ทธิเสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯ ก าหนด ดงันี ้ 
 

 1     คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้สามญัที่จะมีสิทธ์ิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบั 

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท จะตอ้งมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ฯ ที่มีสดัส่วนการถือหุน้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเนื่องนบั

จากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และ 

1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 

  2     หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 เรื่องที่บรษิัทฯ จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

2.1    เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกจิปกติของบรษิัท ฯ 

2.2    เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้

2.3    เรื่องที่เคยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนน      

   เสียงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง  

   อย่างมีนยัส าคญั 

2.4    เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น ไม่เพียงพอ หรือ  

          เสนอมาไม่ทนัภายในเวลาที่ก าหนด 

2.5    เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

2.6   เรื่องที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความที่ไม่ตรงตามความจรงิหรือมีขอ้ความคลมุเครือ 

2.7   เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นเสียหายอยา่งมี    

         นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.8   เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั  

         ดแูลบรษิัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

2.9   เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
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  ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้จิารณาความถกูตอ้งและครบถว้นของแบบการเสนอวาระการประชมุและ 

หลกัฐานประกอบดงักลา่วขา้งตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ   บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ และในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัท  ปฏิเสธ

การรบัเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
 

3     หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1    ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มลูหรือเอกสาร 

   ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย 

- ชื่อ-นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ

- วฒุิการศกึษา ประวตัิการศกึษา 

- ประสบการณท์ างาน 

- ต าแหน่งปัจจบุนั 

- รายละเอียดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่น 

2. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไม่เป็นกรรมการอิสระ 

3. หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ 

4. ขอ้มลูอื่นๆ ที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าจ าเป็น หรือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา 

             3.2     บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

▪ มีคณุสมบตัถิกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั  และ กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่

เก่ียวขอ้ง 

▪ มีความรู ้ความสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่ง

เต็มที่และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

3.3     บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑข์อ้ 3.2 และมีเอกสาร         

           หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งถกูตอ้งครบถว้นตามที่ก าหนดเทา่นัน้ 
 

   ทัง้นี ้ บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบคุคลดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ 

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ 
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4     ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

 ผูถื้อหุน้ใชแ้บบการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรือแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ   ซึ่งแนบไวพ้รอ้มนี ้และส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564  ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถส่งแบบดว้ยวิธีการ ดงันี ้ 

  ส่งแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บรษิัทฯ  ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได ้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (e-mail) ที่  

ir@qtc-energy.com และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั 
 

เลขานกุารบรษิัทฯ 

บรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5   

  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก   

  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240 

   

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรื่องที่บรษิัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมและ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ir@qtc-energy.com


4 
 

แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 

 

(1) ชื่อ-นามสกลุของผูเ้สนอ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่   ...................................................................................................................... 

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

โทรศพัท ์   ....................................................โทรสาร....................................................... 

(2) จ านวนหุน้ท่ีถือครอง ...................................................หุน้ ณ วนัท่ี.................................................. 

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

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

(4) วตัถปุระสงค ์  ........................................................................................................................ 

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

(5) ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

  

                       ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้

จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั         

                        ลงชื่อ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                           (                                                           ) 

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

 

 

หมายเหต:ุ   1.     ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือใบขบัขี่ 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ทีย่งัไม่หมดอายขุองผูถ้ือหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดย

บคุคลผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
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หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อดงักล่าว พรอ้มทัง้ลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

    2.    ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู ้  

            ถือหุน้ประจ าปี พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัส่งใหบ้ริษัทฯ 

    3.     ในกรณีที่มีหลกัฐานประกอบทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัการพิจารณาจะตอ้งลงนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดว้ย 

    4.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิ์ผูถ้ือหุน้ที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น  ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

(1) ชื่อ-นามสกลุของผูเ้สนอ  ............................................................................................................................... 

      ที่อยู่    ............................................................................................................................... 

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

      โทรศพัท ์   ................................................โทรสาร................................................................... 

      จ านวนหุน้ท่ีถือครอง  .................................................หุน้ ณ วนัท่ี............................................................. 

 

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

เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ  บรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งมคีณุสมบตัิ

ครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของ

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตั ิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานและ

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน .................แผ่น 

 

(3) ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุน้      

หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจ้าจงึไดล้งชื่อไว้

เป็นส าคญั  

    ลงชื่อ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                (                                                           ) 

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

(4) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว....................................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น 

กรรมการ/กรรมการอิสระ  ตาม (2) ขา้งตน้   ยินยอมให.้...........................................................ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

เสนอชื่อของขา้พเจา้เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบรษิัทฯ และขอรบัรองวา่เป็นผูม้ี

คณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด  รวมทัง้ขอรบัรองว่าเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่น าส่งมานี ้

ถกูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ  เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั  

 

    ลงชื่อ...........................................................บคุคลที่รบัการเสนอชื่อ 

                                                                (                                                           ) 

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

 

 



7 
 
หมายเหต:ุ   1.     ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือใบขบัขี่ 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ทีย่งัไม่หมดอายขุองผูถ้ือหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดย

บคุคลผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อดงักล่าว พรอ้มทัง้ลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ

เสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัส่งใหบ้ริษัทฯ 

 

 


