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บริษทั ควอลลเีทค จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอช่ือบุคคล เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหน้า 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  
2. ถือหุน้บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ

เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

3. เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือ จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

3.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อ  านาจลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

4.1  ขั้นตอนในการเสนอ 
(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561 (แบบ ก.)     

ใหค้รบถว้นและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 
(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกวา่ 1 ราย ตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุก

รายกรอกขอ้มูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ี
ระบุแลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผู ้
ประสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน  

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ให้จดัท าแบบ  
ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้รวมเอกสาร
ทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

4.2   เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาและ

เร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(6) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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4.3   การพจิารณา 
(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้   หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  ทั้งน้ีค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็น
ท่ีสุด 

(2)  เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

(3)  เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้เพื่อทราบในการ 
 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล  

5. การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

5.1   ขั้นตอนในการเสนอ 
        ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   ดงัน้ี 
(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (แบบ ข.) ใหค้รบถว้น และลงนามโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  ไดแ้ก่   
ส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา และหนงัสือรับรองการท างานจาก
สถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด   

(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการบริษัท   ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม 
พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้
ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
มากกว่า  1  รายช่ือ  ให้จดัท าแบบ  ข. 1  ชุด  ต่อ 1 รายช่ือและลงนามพร้อมแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

    5.2   คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ 
(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  เพื่อประโยชน์

สูงสุด ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง 
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5.3   การพจิารณา 
(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้    หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว   และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  ทั้งน้ี ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือ
เป็นท่ีสุด 

(2) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม    พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

(3) บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 
ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
6.1 จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั    โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี :- 
 

นางมณีรัสม์ิ รัตคาม    เลขานุการบริษทั   
บริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  21/3 ถนนบา้นพลง ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

6.2 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั  
โทร.  038 691 408-10 , 086 571 9472 

7. ระยะเวลาในการยืน่เสนอวาระและช่ือบุคคล 
 ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2560 – 31  ธนัวาคม  2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณีย์
บนหนา้ซองจดหมายเป็นส าคญั  


