
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

เสนอระเบียบวาระเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

 
1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่่าของผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระ เ พ่ือให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
บริษัทก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกัน โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ข้ันต  ำ

ต้ังแต่ร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที ออกจ ำหน่ำยท้ังหมด และเ รียกรับช ำระค่ำหุ้นเ ต็ม
จ ำนวน เป็นผู้มีสิทธิเสนอระเบียบวำระเพื อให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำบรรจุเ ป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

 

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอระเบียบวาระ 
เพื อให้คณะกรรมกำรบริษัท มีข้อมูลในรำยละเอียด ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนั้น จึง เห็นควร

ก ำหนดรำยละเอียดของข้อมูลที ผู้ถือหุ้น รำยย่อย ควรน ำส่งแก่บริษัท ในเ บ้ืองต้นเพื อประกอบกำร
พิจำรณำดังนี้ 
- ชื อ ที อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ำมี)  ของผู้ถือหุ้นรำยย่อยที เสนอระเบียบวำระที 

บริษัทสำมำรถติดต่อกลับได้ โดยหำกเป็นผู้ถือหุ้น รำยย่อยหลำยรำยรวมกันเสนอ อำจให้ข้อมูล
ดังกล่ำวของผู้แทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่อยก็ได้ 

- รำยละเอียดจ ำนวนหุ้นของบริษัท ที ได้ถือครองไว้   โดยควรแนบเอกสำรกำรถือครองหุ้นของบริษัท 
(Statement) ณ วันที เสนอ ซึ งออกโดยผู้แทนจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐำน
ยืนยัน ท้ังนี้หำกเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยหลำยรำยรวมกันเสนอ จะต้องแนบ Statement ของผู้ถือหุ้นรำย
ย่อยทุกรำยที ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที เดียวกันทุกรำย 

- วัตถุประสงค์ในกำรเสนอระเบียบวำระดังกล่ำว เพื อให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบเจตนำรมณ์ของผู้
ที เสนอว่ำประสงค์ให้บรรจุเป็นระเบียบวำระเพื อพิจำรณำ เป็นต้น 

- รำยละเอียดเกี ยวกับระเบียบวำระที เสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจ เช่น ข้อมูล
ต่ำง ๆ ที ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเห็นว่ำจ ำเป็นต้องใช้ประกอบกำรพิจำรณำ รวมถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และ
ประเด็นพิจำรณำ เป็นต้น 

- ข้อมูลอื นๆ ที เห็นว่ำจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรบริษัท ขอสงวนสิทธิที จะติดต่อไป
ยังผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยย่อยที เสนอระเบียบวำระ ดังกล่ำว เพื อขอทรำบ
ข้อมูลเพิ มเติมในล ำดับต่อไป 

 
 
 หน้ำ 1 ของจ ำนวน 2 หน้ำ  (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม) 



 
3. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาว่าจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำจำกแนวทำงปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้
ก ำหนดเป็นเกณฑ์ที ใช้พิจำรณำกลั นกรองเรื องที จะไม่บรรจุไว้เป็นระเบียบวำระกำรประชุม ผู้ถือหุ้นไว้    
ดังนี้ 

 

 - เรื องที เกี ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่ำวอ้ำงของผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี ยวกับควำมไม่ปกติของเรื องดังกล่ำว 

 - เรื องที อยู่นอกเหนือวิสัยที บริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรได้ 
 - เรื องที ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้เคยเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิจำรณำในรอบ 12 เ ดือนที ผ่ำนมำ และ

ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยที ข้อเ ท็จจริง
ยังไม่ได้เปลี ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

 - เรื องอื น ๆ ที คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่มีควำมจ ำเ ป็นที จะต้องบรรจุเ ป็นระเบียบ
วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 - ทุกเรื องที คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำกลั นกรองแล้วว่ำจะไม่บรรจุเ ป็นระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะได้ชี้แจง และแจ้งเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำให้ผู้ถือหุ้น
ได้ทรำบในล ำดับต่อไป โดยอำจแจ้งในเบ้ืองต้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท หรืออำจแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบเป็นระเบียบวำระอื น ๆ ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

4. ช่องทางในการรับเร่ือง 
บริษัทจะพิจำรณำเฉพำะเรื องที มีกำรเสนอมำยังเลขำนุกำรบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดยส่ง

ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้่าภาคตะวันออก จ่ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1  อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ภำยในวันที ก ำหนดตำมข้อ 5 โดยจะพิจำรณำจำกวันที ประทับตรำไปรษณีย์ เป็นส ำคัญ 

 

5. ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย และ/หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอเ รื องเพื อให้คณะกรรมกำร

บริษัท พิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำโดยส่งข้อมูลเ บ้ืองต้นผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบต่ำงๆ   อย่ำงเ ป็นทำงกำรเป็นลำยลักษณ์
อักษรมำยังเลขำนุกำรบริษัทได้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 
 หน้ำ 2 ของจ ำนวน 2 หน้ำ   (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม) 

 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอช่ือบุคคลในเบ้ืองต้นเพ่ือด่ารงต่าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  

  

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่่าของผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด่ารงต่าแหน่งเป็น กรรมการ

บริษัท ยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
บริษัทก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยรำยเ ดียว หรือหลำยรำยรวมกัน โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ข้ันต  ำ

ต้ังแต่ร้อยละ 0.1  แต่ไม่เกินร้อยละ 5  ของจ ำนวนหุ้นที ออกจ ำหน่ำยท้ังหมด และเ รียกรับช ำระค่ำหุ้น
เต็มจ ำนวน เ ป็นผู้มีสิทธิเสนอชื อบุคคลเพื อด ำรงต ำแหน่งเ ป็นกรรมกำรบริษัท ยังคณะกรรมกำร       
ธรรมำภิบำลและสรรหำ  

 

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอช่ือ 

เพื อให้คณะกรรมกำรบริษัท มีข้อมูลในรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ดังนั้น จึงเห็นควรก ำหนด
รำยละเอียดของข้อมูลที ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ควรน ำส่งแก่บริษัทในเบ้ืองต้นเพื อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้ 
- ชื อ ที อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ำมี)  ของผู้ถือหุ้นรำยย่อยที เสนอชื อที บริษัท 

สำมำรถติดต่อกลับได้ โดยหำกเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยหลำยรำยรวมกันเสนอ อำจให้ข้อมูลดังกล่ำว
ของผู้แทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่อยก็ได้ 

- รำยละเอียดจ ำนวนหุ้นของบริษัทที ได้ถือครองไว้   โดยควรแนบเอกสำรกำรถือครองหุ้นของบริษัท 
(Statement) ณ วันที เสนอ ซึ งออกโดยผู้แทนจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐำน
ยืนยัน ท้ังนี้หำกเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยหลำยรำยรวมกันเสนอ จะต้องแนบ Statement ของผู้ถือหุ้นรำย
ย่อยทุกรำยที ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที เดียวกันทุกรำย 

- กำรเสนอชื อบุคคลเพื อให้คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและสรรหำ  รวมท้ังคณะกรรมกำรบริษัท  
พิจำรณำในเบ้ืองต้น เพื อน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำคัดเ ลือกในวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท จะต้องแนบภำพถ่ำยไม่เ กิน 3 เ ดือน ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ 
และประวัติกำรท ำงำนของบุคคลดังกล่ำว รวมถึงหนังสือแสดงควำมยินยอมของบุคคลที ถูกเสนอ
ชื อ ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำยังเลขำนุกำรบริษัท  

- ข้อมูลอื นๆ ที เห็นว่ำจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรบริษัท ขอสงวนสิทธิที จะติดต่อไป
ยังผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยย่อยที เสนอเ รื องดังกล่ำว เพื อขอทรำบข้อมูล
เพิ มเติมในล ำดับต่อไป 

 

 

 

 

 
หน้ำที  1 ของจ ำนวน 2 หน้ำ  (เสนอชื อบุคคลในเบ้ืองต้น) 

 



3. ช่องทางในการรับเร่ือง 
บริษัทจะพิจำรณำเฉพำะชื อบุคคลที มีกำรเสนอมำยังเลขำนุกำรบริษัท อย่ำงเ ป็นลำยลักษณ์อักษรส่ง

ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที  
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้่าภาคตะวันออก จ่ากัด (มหาชน)  
 เลขท่ี 1  อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ภำยในวันที ก ำหนดตำมข้อ 4 โดยจะพิจำรณำจำกวันที ประทับตรำไปรษณีย์ เป็นส ำคัญ 

 

4. ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง 
  ผู้ถือหุ้นรำยย่อย และกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื อบุคคลเพื อคัดเ ลือกเป็นกรรมกำร

บริษัท โดยส่งข้อมูลเบ้ืองต้นผ่ำนทำงเ ว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบต่ำงๆ   
อย่ำงเป็นทำงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังเลขำนุกำรบริษัทได้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุล าคม จนถึง วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 
 

5.  การด่าเนินการของคณะกรรมการบริษัท ภายหลังรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 

ภำยหลังจำกวันที ปิดรับเ รื องจำกผู้ถือหุ้น รำยย่อย บริษัทจะด ำเนินกำรสรุปรำยละเอียดต่ำงๆ 
น ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและสรรหำ  พิจำรณำในเ บ้ืองต้น และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำเห็นชอบในล ำดับต่อไป โดยผลกำรพิจำรณำจะด ำเนินกำรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ งดังนี้ 
- หำกคณะกรรมกำรบริษัท พิจำ รณำแล้วเห็นว่ำบุคคลที ผู้ถือหุ้น รำยย่อยเสนอมำให้คัดเ ลือกเ ป็น
กรรมกำรบริษัท มีคุณสมบัติเหมำะสมก็จะน ำเสนอชื อบุคคลดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
โดยให้ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ในระเบียบวำระดังกล่ำวว่ำ “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”  

- หำกบุคคลที ผู้ถือหุ้ นรำยย่อยเสนอมำ แล้ว  คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแ ล้ว ยังมีคุณสมบัติไ ม่
ครบถ้วน หรือไม่เหมำะสมก็จะไม่บรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น   บริษัทจะแจ้งให้         
ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นในกรณีที ผู้ถือหุ้นรวมกันหลำยรำย พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบกำร
พิจำรณำ โดยอำจแจ้งเ บ้ืองต้นผ่ำนทำงเ ว็บไซต์ของบริษัท หรืออำจแจ้งให้ผู้ถื อหุ้นทรำบโดยตรง
ภำยหลังที คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ และจะแจ้งให้ทรำบอีกคร้ังในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใน
ระเบียบวำระอื นๆ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
หน้ำที  2 ของจ ำนวน 2 หน้ำ  (เสนอชื อบุคคลในเบ้ืองต้น) 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้่าภาคตะวันออก จ่ากัด (มหาชน)  
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
       วันที .............................................................. 
 

ชื อ – นำมสกุล (ผู้เสนอ)............................................................................................................ ................... 

ที อยู่................................................................................................................................................................  

หมำยเลขโทรศัพท์............................................................โทรสำร (ถ้ำมี)…………………………………. 

E-mail address (ถ้ำมี).....................................................................................................................................  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จ ำกัด (มหำชน)  

จ ำนวนหุ้นที ถือครอง.....................................................หุ้น ณ วันที ............................................................... 

ระเบียบวำระที เสนอ 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

..................................................................... .................................................................................................. 

วัตถุประสงค์ / เหตุผลในกำรเสนอระเบียบวำระ  

................................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

................................................................................................................................................................ ....... 

........................................................................................................................... ............................................ 

............................................................................................................................. .......................................... 

.......................................................................................................................................................................  

 

ลงชื อ...........................................................................ผู้ถือหุ้น  

              (.........................................................................)  

      วันที ...................................................... 

 

 

 

 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้่าภาคตะวันออก จ่ากัด (มหาชน)  
แบบเสนอช่ือบุคคลในเบ้ืองต้นเพ่ือด่ารงต่าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/น.ส............................................. นำมสกุล...........................................................ผู้ถื อหุ้น 
บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จ ำกัด (มหำชน)   จ ำนวน......................................หุ้น 

ที อยู่........................................................................................................................................ ................. 

โทรศัพท์ (บ้ำน) ....................................................โทรศัพท์(ที ท ำงำน)......................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสำร.................................................. ....................... 

อีเมล์...............................................................ระยะเวลำที ถือครองหุ้น............................................ 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื อ 

นำย/นำง/นำงสำว......................................................นำมสกุล.................................................. .................... 

อำยุ.............ปี  เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที 
ได้รับกำรเสนอชื อ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 
และเอกสำรประกอบเพิ มเติมที ได้ลงชื อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำจ ำนวน ................ แผ่น 

ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น และเอกสำรประกอบเพิ มเติมถูกต้องทุกประกำร  
 

 

ลงนำม.......................................................ผู้ถือหุ้น  

(.....................................................) 

วันที ......................................... 

 

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/น.ส............................................. นำมสกุล.................................................... ..........           
เป็นบุคคลที ได้รับกำรเสนอชื อเป็นกรรมกำรตำมที ผู้ถือหุ้นเสนอข้ำงต้น ยินยอมและรับรองว่ำรำยละ เอียด
ตำมเอกสำรที แนบมำพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประกำร 

 

ลงนำม.......................................................ผู้ได้รับกำรเสนอชื อ 

       (.......................................................) 

วันที ...................................... 


