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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกีย่วข้องกบัวาระการประชุม 
ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผูถื้อหุ้นและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึง

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
ก าหนด ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ 
1. หลกัเกณฑ์การเสนอ 

1.1 เป็นผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีส่งค าถาม และเป็นผูถื้อหุ้นต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม
หลกัฐานการถือหุน้ 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 สามารถส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้” พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี
ก าหนด 

2. หลกัเกณฑ์การพจิารณาค าถาม 
ค าถามตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
2.2 วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

3. เอกสารหลกัฐาน 
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท 
 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3.2 หลกัฐานการแสดงตน 

บุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 
เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.3 แบบเสนอค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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น าส่ง “แบบเสนอค าถามล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ท่ีลงนามครบถว้นพร้อม
เอกสารหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ตามขอ้ 3. ซ่ึงสามารถใช้การแจง้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง 
โทรสาร 02-936-1669 หรือ nuntanut@hydrotek.co.th ก่อนน าส่งไปยงัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยู่ดา้นล่าง ภายในวนั
และเวลาท่ีก าหนด  

เลขานุการบริษทั   
บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

4. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัภายหลงัรับค าถามจากผู้ถือหุ้น 
4.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง  ครบถว้นของ “แบบเสนอ

ค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ระบุในขอ้ 3. และตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 - 2 ท่ีบริษทัก าหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

4.2 คณะกรรมการบริษทัท าการพิจารณาความเหมาะสม  
o หากค าถามท่ีเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัจะตอบ

ค าถามในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
o หากค าถามท่ีเสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.hydrotek.co.th และช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  

 
 
 

mailto:nuntanut@hydrotek.co.th
http://www.hydrotek.co.th/
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แบบเสนอค ำถำมล่วงหน้ำทีเ่กีย่วข้องกบัวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561    
 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….………………….. เป็นผูถื้อหุน้ของ 
บริษทั  ไฮโดรเทค็  จ ากดั  (มหาชน)  จ านวน …………………………… หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี ……………………………… 
ถนน …………………………...... ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต …………………….……... 
จงัหวดั …………………….………. โทรศพัท ์……………………………… โทรสาร ................................................ 
E-mail (ถา้มี) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………..……………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และ
ยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือช่ือ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 
    ( ……………………………………… ) 

  วนัท่ี ………………………………………. 
 
หมำยเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
 
1. หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่  ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกตอ้ง  หรือหนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามในแบบฟอร์มน้ี  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  และ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
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