
 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565  
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ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คาํนึงถึงความสําคัญของผูถื้อหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริม 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ือง 

ท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัเพ่ือเขา้รับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและสามารถปฏิบติัหน้าท่ี 

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบติั 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
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ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ตอ้งมีคุณสมบติัทุกขอ้ดงัน้ี 

 2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.2 ผูถื้อหุ้นทุกรายตามขอ้ 2.1 ตอ้งถือหุ้นบริษทัต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมเพ่ือ 

บรรจุในระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

2.3 ตอ้งถือหุ้นของบริษทัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั 

ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ของหลกัเกณฑ์น้ี สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น 

วาระการประชุม โดยกรอกแบบการใชสิ้ทธิเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น (แบบ ก.) เพ่ือเสนอเร่ือง 

ท่ีประสงคจ์ะให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ 

แนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 

หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการ 

มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได ้ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

  

 

 

 

 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ  

ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย ในการน้ีให้กรอกช่ือบุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้น

รวมกันทุกรายดังกล่าว มอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่า การท่ีบริษัทติดต่อกับ 

ผูไ้ดรั้บมอบหมายดงักล่าวเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือดงักล่าว 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  

ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น 

  

  

กรุณาส่ง 

 ฝ่ายกํากับดูแล 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

 กรุงเทพมหานคร 10400 

(แบบการใช้สิทธิเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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 3.2 เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เวน้แต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคบับริษทัหรือทบทวน 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 (2)  เร่ืองซ่ึงกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัไดด้าํเนินการ

กาํหนดเป็นวาระการประชุมแลว้ 

 (3) เร่ืองท่ีมิใช่อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นตามกฎหมาย 

 (4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ท่ีท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้

 (5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับ 

มติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยท่ี

ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 (6) เร่ืองท่ีให้ข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง  

มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอให้แกไ้ขได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลา 

ท่ีกาํหนด 

(7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจํา (Routine) หรือเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของบริษัท เวน้แต่เป็นกรณี 

ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 

 (8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

3.3 ท่ีประชุมกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการและบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ในคาํบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีต่อไป 

ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 

 4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2. ของหลกัเกณฑ์น้ี สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบการใช้สิทธิเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 

ลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่  

หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัฐานการ

ให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ 

การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   

ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

ต่อคณะกรรมการบริษทัให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย ในการน้ี 

ให้กรอกช่ือบุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการท่ี 

บริษทัติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2. เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

มากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ข.  1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น 

และแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการเอกสาร

ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ของบุคคลท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

 4.2 บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้าม ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

 (2) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม

ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 

 (3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวงัด้วยความซ่ือสัตย์ (Duty of Care and Duty of 

Loyalty) และไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั กล่าวคือ 

 (3.1) ไม่ประกอบกิจการ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

 (3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในทาํนองเดียวกนักบับริษทัหรือเป็นหุ้นส่วน 

ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือ  

เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีลักษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 (3.3) หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือ ท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

กรุณาส่ง 

 ฝ่ายกํากับดูแล 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

 กรุงเทพมหานคร 10400 

(แบบการใช้สิทธิเสนอช่ือกรรมการ) 
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 (4) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือรับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้าม ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงเท่ากบัท่ีกาํหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  (4.2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ 

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

  (4.3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย 

  (4.4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะดงัน้ี 

   (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู ้สอบบัญชี  

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี เช่น ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

  (2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ

ตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่า

รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเสนอช่ือน้ีดว้ย 

   (4.5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

                                     (4.6)   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั 

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียว

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(4.7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได ้

 (5) มีเวลาให้กับบริษัททั้ งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้ งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   

4.3 บริษทัจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และ 

มีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ลัน่กรอง และคดัเลือกตาม

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาให้

ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
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