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บริษัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอช่ือบุคคล เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นการล่วงหน้า 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  
2. ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอ

เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3. เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) 
หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มี
อ านาจลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

4.1  ขั้นตอนในการเสนอ 
(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 (แบบ ก.)     

ให้ครบถ้วนและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ 
(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุก

รายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่
ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน  

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดท าแบบ  
ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสาร
ทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน 

4.2   เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

(2) เร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 

(3) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ  12 เดือนที่ผ่านมาและ

เร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังก่อน 

(5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ  มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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4.3   การพจิารณา 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น   หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็น
ที่สุด 

(2)  เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

(3)  เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการ 
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล  

5. การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

5.1   ขั้นตอนในการเสนอ 
        ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   ดังนี้ 
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ได้แก่   ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน  หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรอง
การท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบันหรือล่าสุด   

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท   ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม 
พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้
ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
มากกว่า  1  รายชื่อ  ให้จัดท าแบบ  ข. 1  ชุด  ต่อ 1 รายชื่อและลงนามพร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน 

    5.2   คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ 
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการท างานที่เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพื่อประโยชน์

สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
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5.3   การพจิารณา 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น    หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว   และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นที่สุด 

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม    พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองผ่านช่องทาง ดังนี ้
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัท    โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :- 
 

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม    เลขานุการบริษัท   
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่  21/3 ถนนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท  
โทร.  038 691 408-10 , 086 571 9472 

7. ระยะเวลาในการยืน่เสนอวาระและช่ือบุคคล 
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559 – 31  ธันวาคม  2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์
บนหน้าซองจดหมายเป็นส าคัญ  


