
 

    

 
 

ประกาศเผยแพร่ใน Website ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษทั 
 

 

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอช่ือบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั     

ยงัคณะกรรมการสรรหา 
 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549
บริษทัจึงให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ รายยอ่ยในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทัใน
เบ้ืองตน้ผา่นทาง Website ของบริษทั  และจดัส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนมายงับริษทั ภายในวันที ่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อสรุปน าเสนอคณะกรรมการ
สรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั พิจารณากลัน่กรองเป็นการล่วงหนา้ โดยหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และแนวทางปฏิบติัในรายละเอียด ผูถื้อหุน้ รายยอ่ยสามารถพิจารณาไดจ้าก Website ของบริษทั 
ท่ี http://www.eastwater.com หวัขอ้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  เร่ืองการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั  
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หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอช่ือบุคคลในเบือ้งต้นเพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยงัคณะกรรมการสรรหา  

  

1. สัดส่วนการถือหุ้นข้ันต ่าของผู้ถือหุ้นรายย่อยทีม่ีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท ยงัคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ขั้น
ต ่าตั้งแต่ร้อยละ 0.1  แต่ไม่เกินร้อยละ 5  ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ า หน่ายทั้งหมด และเรียกรับช าระค่าหุน้
เตม็จ านวนเป็นผูมี้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยงัคณะกรรมการสรรหา 

  

2. รายละเอยีดของข้อมูลประกอบการเสนอช่ือ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั มีขอ้มูลในรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดงันั้น จึงเห็นควร
ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ย ควรน าส่งแก่บริษทัในเบ้ืองตน้เพื่อประกอบการ
พิจารณาดงัน้ี 

- ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ และ E-mail address (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ รายยอ่ย ท่ีเสนอช่ือท่ี บริษทั  
สามารถติดต่อกลบัได ้โดยหากเป็นผูถื้อหุน้ รายยอ่ยหลายรายรวมกนัเสนอ อาจใ หข้อ้มูลดงักล่าว
ของผูแ้ทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ยก็ได ้

- รายละเอียดจ านวนหุน้ของบริษทัท่ีไดถื้อครองไว ้  โดยควรแนบเอกสารการถือครองหุน้ของ บริษทั 
(Statement) ณ วนัท่ีเสนอ ซ่ึงออกโดยผูแ้ทนจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ (Broker) ประกอบเป็นหลกัฐาน
ยนืยนั ทั้งน้ี  หากเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยหลายรายรวมกนัเสนอ จะตอ้งแนบ Statement ของผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยทุกรายท่ีร่วมกนัเสนอ และเป็น Statement ณ วนัท่ีเดียวกนัทุกราย 

- การเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการ บริษทั  พิจารณาในเบ้ืองตน้ 
เพื่อน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาคดัเลือกใน วนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั  
จะตอ้งแนบภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา และประวติัการท างานของ
บุคคลดงักล่าว รวมถึงหนงัสือ แสดงความยนิยอมของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายงัเลขานุการบริษทั  

- ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นประกอบการพิจารณา    คณะกรรมการบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะติดต่อไป
ยงัผูถื้อหุน้ รายยอ่ย  หรือผูแ้ทนกลุ่มของผูถื้อหุน้ รายยอ่ย ท่ีเสนอเร่ืองดงักล่าว เพื่อขอทราบขอ้มูล
เพิ่มเติมในล าดบัต่อไป 

 

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 



 

    

3. ช่องทางในการรับเร่ือง 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ รายยอ่ย  บริษทั ไดเ้ปิดเวบ็ไซต์ ของ บริษทั ท่ี 

http://www.eastwater.com หวัขอ้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เร่ืองการใหสิ้ทธิ แก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย
เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ บริษทั    ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือกลุ่มของผูถื้อหุน้ ราย
ยอ่ย ท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการของ บริษทั ในเบ้ืองตน้ก่อน 
อยา่งไรก็ตามบริษทัจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีการเสนอมายงัเลขานุการบริษทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี 

 บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที ่1  อาคารอสีท์วอเตอร์ ช้ัน 25 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจอมพล                       

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ภายในวนัท่ีก าหนดตามขอ้ 4 โดยจะพิจารณาจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย ์เป็นส าคญั 

 

4. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง 
  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้ รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษทั  โดยส่ งขอ้มูลเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซต์ ของบริษทั  และจดัส่งเอกสาร หลกัฐานประกอบต่างๆ   
อยา่งเป็นทางการเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเลขานุการบริษทัได ้จนถึงวนัที ่ 31 ธันวาคม 2553 

 

5.  การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท ภายหลงัรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัจากวนัท่ีปิดรับเร่ืองจากผูถื้อหุน้ รายยอ่ย  บริษทั จะด าเนินการสรุปรายละเอียดต่างๆ 
น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาในเบ้ืองตน้ และน าเสนอคณะกรรมการ บริษทั  
พจิารณาเห็นชอบในล าดบัต่อไป โดยผลการพิจารณาจะด าเนินการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

- หากคณะกรรมการ บริษทั  พิจารณาแลว้เห็นว่ าบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ รายยอ่ย เสนอมาใหค้ดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทั มีคุณสมบติัเหมาะสมก็จะน าเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุน้
โดยใหค้วามเห็นคณะกรรมการบริษทั ในระเบียบวาระดงักล่าววา่ “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”  

- หากบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ รายยอ่ย เสนอมา แลว้   คณะกรรมการ บริษทัพิจารณาแลว้  ยงัมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น หรือไม่เหมาะสม ก็จะไม่บรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมผู ้ ถือหุน้   บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้ อ
หุน้หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ รายยอ่ย รวมกนัหลายราย พร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบการ
พิจารณา   โดยอาจแจง้เบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง บริษทั  หรืออาจแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยตรง
ภายหลงัท่ีคณะกรรมการ บริษทั มีมติ และจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังในก ารประชุมสามญัผูถื้ อหุ้นใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆ 

 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

http://www.eastwater.com/


 

    

 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

เสนอช่ือบุคคลในเบือ้งต้นเพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยงัคณะกรรมการสรรหา  
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส............................................. นามสกุล.............................................................. ผูถื้อหุน้ 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  จ านวน.....................................หุน้ 
 

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

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

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

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

ระยะเวลาท่ีถือครองหุน้........................................................ 
 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 

นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกุล......................................................................... 
อาย.ุ................................ปี  เป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและมีหลกัฐานการใหค้วามยิ นยอม
ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารป ระกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา ประวติั
การท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้จ านวน ............... แผน่ 
 

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งทุกประการ 
 

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

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

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส............................................. นามสกุล..............................................................           
เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามท่ีผูถื้อหุน้เสนอขา้งตน้ ยนิยอมและรับรองวา่รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

ลงนาม.......................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

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


