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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
****************************** 

 
ขอ้ 1.  วตัถุประสงค ์

ขอ้ 2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม 

 3.1 แบบเสนอวาระการประชุม และช่วงเวลาในการเสนอ 
 3.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
 3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 

ขอ้ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 

 4.1 แบบเสนอช่ือกรรมการ และช่วงเวลาในการเสนอ 
 4.2 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
 4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ค  านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น 
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ 
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง 
และคัดสรรบุคคลท่ีมี คุณสมบัติ เหมาะสม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
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ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.2 ตอ้งถือหุ้นบริษทัฯ ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ
กรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

2.3 ตอ้งถือหุน้ของบริษทัฯ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั 

ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

3.1 ผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น 

วาระการประชุม โดยกรอกแบบการใช้สิทธิเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น (แบบ ก.) เพื่อเสนอเร่ือง 

ท่ีประสงค์จะให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และ 

แนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 

หลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ 

มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได ้ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

  

 

 

 

 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ  
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย ในการน้ีให้กรอกช่ือบุคคลซ่ึงผูถื้อหุน้
รวมกนัทุกราย มอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ดงักล่าวเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  
ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

 

กรุณาส่ง 
 ส านักกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
 กรุงเทพมหานคร 10400 

(แบบการใช้สิทธิเพิม่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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 3.2 เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
เป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เว ้นแต่ เ ป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หรือทบทวน 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 (2)  เร่ืองซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ตอ้งได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ ได้ด าเนินการ
ก าหนดเป็นวาระการประชุมแลว้ 

 (3) เร่ืองท่ีมิใช่อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

 (4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออ านาจหนา้ท่ีท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้

 (5) เ ร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับ 
มติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริง 
ในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 (6) เ ร่ืองท่ีให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง  
มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

(7) เ ร่ืองท่ีเป็นงานประจ า (Routine) หรือเป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณี 
ท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 (8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.3 ท่ีประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2560 โดยเ ร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็น 
วาระการประชุมในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีต่อไป 

ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 

 4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตาม ขอ้ 2. ของหลกัเกณฑ์น้ี สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ ง 
เป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบการใช้สิทธิเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือ  
ลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่  
หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ ก่ การศึกษาและ
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ประวติัการท างานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) และส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย ในการน้ี 
ให้กรอกช่ือบุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการท่ี 
บริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ให้ครบถว้น และแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการ  
เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ของบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

 4.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 (2) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 

 (3) ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) 
และไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ กล่าวคือ 

 (3.1) ไม่ประกอบกิจการ หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

กรุณาส่ง 
 ส านักกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
 กรุงเทพมหานคร 10400 

(แบบการใช้สิทธิเสนอช่ือกรรมการ) 
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 (3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในท านองเดียวกนักบับริษทัฯ หรือเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ  
เป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 (3.3) หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ ท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

 (4) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือรับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัน้ี 

  (4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงเท่ากบัท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

  (4.2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

  (4.3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  (4.4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะดงัน้ี 

   (1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย  
ท่ีปรึกษาทางการเงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

  (2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ 
3% ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการ
ใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเสนอช่ือน้ีดว้ย 

   (4.5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(4.6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้

 (5) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้ งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้ งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย   
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4.3 บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และ 
มีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

  

 

 

 


