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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บรษัิท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้ใชส้ทิธิเสนอเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด ดงันี  ้
 

 1     คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้สามญัที่จะมีสิทธ์ิในการเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบั 

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท จะตอ้งมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ฯ ทีม่ีสดัสว่นการถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้ และเป็นการถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องนบั

จากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ  เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  และ 

1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 

  2     หลกัเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 เรือ่งที่บรษัิทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

2.1    เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท ฯ 

2.2    เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้

2.3    เรือ่งที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนน      

   เสยีงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง  

   อยา่งมีนยัส าคญั 

2.4    เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น ไมเ่พียงพอ หรอื  

          เสนอมาไมท่นัภายในเวลาที่ก าหนด 

2.5    เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

2.6   เรือ่งทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความที่ไมต่รงตามความจรงิหรอืมีขอ้ความคลมุเครอื 

2.7   เรือ่งทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นเสยีหายอยา่งมี    

         นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.8   เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานท่ีก ากบั  

         ดแูลบรษัิทฯ หรอืเรือ่งที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

2.9   เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
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  ทัง้นี ้เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบการเสนอวาระการประชมุและ 

หลกัฐานประกอบดงักลา่วขา้งตน้ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ   บรษัิทฯ จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ และในกรณีที่คณะกรรมการบรษัิท  ปฏิเสธ

การรบัเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
 

3     หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1    ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการจะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูหรอืเอกสาร 

   ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย 

- ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ

- วฒุิการศกึษา ประวตัิการศกึษา 

- ประสบการณท์ างาน 

- ต าแหนง่ปัจจบุนั 

- รายละเอียดการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทอื่น 

2. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรอืไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 

3. หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ 

4. ขอ้มลูอื่นๆ ที่ผูถื้อหุน้เห็นวา่จ าเป็น หรอืเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา 

             3.2     บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

 มีคณุสมบตัถิกูตอ้งและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั  และ กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หรอืหนว่ยงานก ากบัดแูลที่

เก่ียวขอ้ง 

 มีความรู ้ความสามารถที่ส  าคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ  มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่ง

เต็มที่และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

3.3     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑข์อ้ 3.2 และมีเอกสาร         

           หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งถกูตอ้งครบถว้นตามทีก่  าหนดเทา่นัน้ 
 

   ทัง้นี ้ บคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือบคุคลดงักลา่วต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพือ่ 

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 
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4     ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

 ผูถื้อหุน้ใชแ้บบการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรอืแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ   ซึง่แนบไวพ้รอ้มนี ้และสง่ถึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565  ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถสง่แบบดว้ยวิธีการ ดงันี ้ 

  สง่แบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บรษัิทฯ  ก าหนดอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได ้ โดยทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ (e-mail) ที่  

ir@qtc-energy.com และจดัสง่ตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั 
 

เลขานกุารบรษัิทฯ 

บรษัิท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5   

  ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก   

  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240 

   

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรือ่งที่บรษัิทฯ เห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมและ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก าหนด 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 

 

(1) ช่ือ-นามสกลุของผูเ้สนอ ...................................................................................................................... 

ที่อยู ่   ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

                       ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้

จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั         

                        ลงช่ือ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                           (                                                           ) 

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

 

 

หมายเหต:ุ   1.     ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืใบขบัข่ี 

หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบตา่งดา้ว ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดย

บคุคลผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
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หรอืใบขบัข่ี หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบตา่งดา้วที่ยงัไมห่มดอายขุองผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อดงักลา่ว พรอ้มทัง้ลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

    2.    ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู ้  

            ถือหุน้ประจ าปี พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 

    3.     ในกรณีที่มีหลกัฐานประกอบทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัการพิจารณาจะตอ้งลงนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดว้ย 

    4.     บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธ์ิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น  ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

(1) ช่ือ-นามสกลุของผูเ้สนอ  ............................................................................................................................... 

      ที่อยู ่    ............................................................................................................................... 

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

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

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

 

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

เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ  บรษัิท คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)  ซึง่มคีณุสมบตัิ

ครบถว้น และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของ

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตั ิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานและ

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน .................แผน่ 

 

(3) ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุน้      

หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไว้

เป็นส าคญั  

    ลงช่ือ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                (                                                           ) 

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

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

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

เสนอช่ือของขา้พเจ้าเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ /กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอรบัรองว่าเป็นผูม้ี

คณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด  รวมทัง้ขอรบัรองว่าเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่น  าสง่มานี ้

ถกูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ  เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  

 

    ลงช่ือ...........................................................บคุคลที่รบัการเสนอช่ือ 

                                                                (                                                           ) 

                                                         วนัท่ี.................................................................. 
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หมายเหต:ุ   1.     ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืใบขบัข่ี 

หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบตา่งดา้ว ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดย

บคุคลผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืใบขบัข่ี หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบตา่งดา้วที่ยงัไมห่มดอายขุองผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อดงักลา่ว พรอ้มทัง้ลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ

เสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 

 

 


