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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ใช้สิทธิเสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษทั ฯ กาหนด ดังนี ้
1

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ สามัญที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับ
จากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม

หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
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หลักเกณฑ์การเสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ
2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
2.3 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนน
เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ
2.4 เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ
เสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
2.5 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
2.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ นัน้ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีขอ้ ความคลุมเครือ
2.7 เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.8 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2.9 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
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ทัง้ นี ้ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและ
หลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยในกรณีท่มี ีการบรรจุเป็ นวาระการ

ประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ และในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธ
การรับเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้ จงเหตุผลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
3

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ประกอบด้วย
-

ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ

-

วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา

-

ประสบการณ์ทางาน

-

ตาแหน่งปัจจุบนั

-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2.

ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็ นกรรมการอิสระหรือไม่เป็ นกรรมการอิสระ

3.

หลักฐานแสดงคุณสมบัตกิ รรมการ

4.

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ น หรือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา

3.2 บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
▪ มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
▪ มีความรู ้ ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
เต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ
3.3

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ขอ้ 3.2 และมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดเท่านัน้
ทัง้ นี ้ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ

พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้
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4 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ใช้แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ ซึ่งแนบไว้พร้อมนี ้ และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ สามารถส่งแบบด้วยวิธีการ ดังนี ้
ส่งแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กาหนดอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่
ir@qtc-energy.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะนาเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมและ
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
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แบบขอเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี
(1) ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ สนอ
ที่อยู่

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

โทรศัพท์

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

(2) จานวนหุน้ ที่ถือครอง

...................................................หุน้ ณ วันที่..................................................

(3) วาระที่ขอเสนอ

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

(4) วัตถุประสงค์

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

(5) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความคิดเห็น

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ประจาปี ฉบับนี ้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................ผูถ้ ือหุน้
(

)

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

หมายเหตุ: 1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิตบิ คุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนัน้ ๆ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
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หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทัง้ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
3. ในกรณีที่มีหลักฐานประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั การพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(1) ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ สนอ
ที่อยู่

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

โทรศัพท์

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

จานวนหุน้ ที่ถือครอง

.................................................หุน้ ณ วันที่.............................................................

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางานและ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน .................แผ่น
(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” นี้ หลักฐานการถือหุน้
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................ผูถ้ ือหุน้
(

)

วันที่..................................................................
(4) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้างต้น ยินยอมให้............................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
เสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนด

และขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ี

รวมทัง้ ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นาส่งมานี ้

ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................บุคคลที่รบั การเสนอชื่อ
(

)

วันที่..................................................................
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หมายเหตุ: 1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิตบิ คุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนัน้ ๆ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทัง้ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

