
 

    

 

 
 

ประกาศเผยแพร่ใน Website ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษทั 
 
 

การให้สิทธิแก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเป็น
การล่วงหน้า 

 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี  2549 
บริษทัจึงใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการ 
ล่วงหนา้ผา่นทาง Website ของบริษทั   และจดัส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนมายงับริษทั ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2553  เพื่อสรุปน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณากลัน่กรองเป็นกา รล่วงหนา้ โดยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแนวทางปฏิบติัใ น
รายละเอียดผูถื้อหุน้ รายยอ่ย สามารถพิจารณาไดจ้าก Website ของ บริษทั ท่ี
http://www.eastwater.com  หวัขอ้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เร่ืองการใหสิ้ทธิ แก่ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 
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หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 
เสนอระเบียบวาระเพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น     

เป็นการล่วงหน้า 
  

1. สัดส่วนการถือหุ้นข้ันต ่าของผู้ถือหุ้นรายย่อยทีม่ีสิทธิเสนอระเบียบวาระ เพือ่ให้คณะกรรมการ
บริษัท พจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

บริษทั ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ รายยอ่ยรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้
ขั้นต ่าตั้งแต่ร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด และเรียกรับช าระ
ค่าหุน้เตม็จ านวน เป็นผูมี้สิทธิเสนอ ระเบียบวาระ เพื่อใหค้ณะกรรมการ บริษทั  พิจารณาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 

 

2. รายละเอยีดของข้อมูลประกอบการเสนอระเบียบวาระ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั มีขอ้มูลในรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดงันั้น จึงเห็นควร

ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้ รายยอ่ย  ควรน าส่งแก่ บริษทัในเบ้ืองตน้เพื่อประกอบการ
พิจารณาดงัน้ี 

- ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และ E-mail address (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีเสนอระเบียบวาระ ท่ี
บริษทัสามา รถติดต่อกลั บได ้โดยหากเป็นผูถื้อหุน้ รายยอ่ย หลายรายรวมกนัเสนอ อาจใหข้อ้มูล
ดงักล่าวของผูแ้ทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ยก็ได ้

- รายละเอียดจ านวนหุน้ของ บริษทัท่ีไดถื้อครองไว ้ โดยควรแนบเอกสารการถือครองหุน้ของ บริษทั 
(Statement) ณ วนัท่ีเสนอ ซ่ึงออกโดยผูแ้ทนจ าหน่ายหลั กทรัพย ์ (Broker) ประกอบเป็นหลกัฐาน
ยนืยนั ทั้งน้ี หากเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยหลายรายรวมกนัเสนอ จะตอ้งแนบ Statement ของผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยทุกรายท่ีร่วมกนัเสนอ และเป็น Statement ณ วนัท่ีเดียวกนัทุกราย 

- วตัถุประสงคใ์นการเสนอระเบียบวาระดงักล่าว เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั ทราบเจตนารมณ์ของผู ้
ท่ีเสนอวา่ ตอ้งการใหบ้รรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เป็นตน้ 

- รายละเอียดเก่ียวกบั ระเบียบวาระ ท่ีเสนอ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เช่น ขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ี ผูถื้อหุน้ รายยอ่ยเห็นวา่จ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการพิจารณา รวมถึงขอ้เทจ็จ ริง เหตุผล และ
ประเด็นพิจารณา เป็นตน้ 

- ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นประกอบการพิจารณา    คณะกรรมการบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะติดต่อไป
ยงัผูถื้อหุน้ รายยอ่ย  หรือผูแ้ทนกลุ่มของผูถื้อหุน้ รายยอ่ย ท่ีเสนอระเบียบวาระ ดงักล่าว เพื่อขอทราบ
ขอ้มูลเพิ่มเติมในล าดบัต่อไป 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 



 

    

3. เร่ืองทีค่ณะกรรมการบริษัท พจิารณาว่าจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาจากแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และไดก้ าหนดเป็นเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุไวเ้ป็นระเบียบวาระการประชุมผู ้
ถือหุน้ไว ้   ดงัน้ี 

 

 - เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของ บริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ รายยอ่ยไม่ไดแ้สดงให้
เห็นถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

 - เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือวสิัยท่ีบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริษทั จะด าเนินการได ้
 - เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายย่อยไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมา และ

ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ี
ขอ้เทจ็จริงยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

 - เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีคณะกร รมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็น วา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 - ทุกเร่ืองท่ีคณะกรรมการ บริษทั  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้วา่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้นั้น  คณะกรรมการบริษทัได้ช้ีแจง และแจง้เหตุผลประกอบการพิจารณา ใหผู้ ้
ถือหุน้ไดท้ราบในล าดบัต่อไป  โดยอาจแจง้เบ้ืองตน้ผา่นทาง  Website ของบริษทั หรืออาจแจง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 

4. ช่องทางในการรับเร่ือง 
บริษทั จะพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีการเสนอมายงัเลขานุการบริษทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1  อาคารอสีท์วอเตอร์ช้ัน 25 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ภายในวนัท่ีก าหนดตามขอ้ 5 โดยจะพิจารณาจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย ์เป็นส าคญั 

 

5. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และ/หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยส่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ผา่นทาง
เวบ็ไซต์ ของบริษทั  และจดัส่งเอกสาร หลกัฐานประกอบต่างๆ   อยา่งเป็นทางการเป็นลายลกัษณ์
อกัษรมายงังานเลขานุการการบริษทั ได ้จนถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2553 

 

 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 



 

    

 
 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออกจ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 

 

ช่ือ................................................................ นามสกุล................................................................................ 
 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................... 
 

โทรศพัท ์(บา้น) .........................................................โทรศพัท(์ท่ีท างาน)............................................ 
 

โทรศพัท ์(มือถือ).........................................................โทรสาร........................................................... 
 

อีเมล.์............................................................................................................................................... 
 

จ านวนหุน้.....................................................ระยะเวลาท่ีถือครองหุน้........................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ีเสนอ 

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการเสนอระเบียบวาระ 

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงหลกัฐานการถือครองหุน้บริษทั และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมถูกตอ้งทุกประการ 

ลงนาม.......................................................ผูถื้อหุน้ 

(.......................................................) 
วนัท่ี......................................................... 


