บริษทั ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคล เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้ า
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุ ม
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2. ถือหุน้ บริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอ
เรื่ องเพื่ อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรับการพิ จารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
3. เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ ้น หรื อหนังสื อรับรองการถื อหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker)
หรื อ จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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กรณี ผถู้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ี
อานาจลงนามในแบบฟอร์ ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
4. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขั้นตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 (แบบ ก.)
ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
รายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุ ดและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่
ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุ ดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้
ประสานงานติดต่อกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มมากกว่า 1 วาระ ให้จดั ทาแบบ
ก. 1 ชุ ด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสาร
ทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
4.2 เรื่องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ื อหุ ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมาและ
เรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
(5) เรื่ องที่ ขดั กับ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการหรื อ
หน่ วยงานกากับดู แลบริ ษ ทั ฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(6) เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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4.3 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ น
ที่สุด
(2) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
5. การเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
5.1 ขั้นตอนในการเสนอ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี คุณ สมบัติค รบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนี้
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสื อรับรองการทางานจาก
สถานที่ทางานปัจจุบนั หรื อล่าสุ ด
(2) กรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น มากกว่า 1 ราย ต้อ งการเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อรั บ การพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษ ัท ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก รายกรอกข้อมู ล ใน แบบ ข. รายละ 1 ชุ ด และลงนาม
พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้
ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้น ต้องการเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อรั บ การพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท
มากกว่า 1 รายชื่ อ ให้จดั ทาแบบ ข. 1 ชุ ด ต่อ 1 รายชื่ อและลงนามพร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่ อประโยชน์
สู งสุ ด ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างแท้จริ ง
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5.3 การพิจารณา
(1) เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะน าเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาเพื่ อ พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คลดัง กล่ า ว และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือ
เป็ นที่สุด
(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่ าวนัดประชุ ม พร้ อมความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้ง ให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
6. ช่ องทางการรับเรื่องทีผ่ ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทาง ดังนี้
6.1 จัดส่ งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที่ :นางมณี รัสมิ์ รัตคาม เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
6.2 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริ ษทั
โทร. 038 691 408-10 , 086 571 9472
7. ระยะเวลาในการยืน่ เสนอวาระและชื่ อบุคคล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณี ย ์
บนหน้าซองจดหมายเป็ นสาคัญ

หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

