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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผูถื้อหุ้นและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์
บริษทัก าหนด ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ 
1. หลกัเกณฑ์การเสนอ 

1.1  เป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั พร้อมหลกัฐานการถือหุน้ กรณีผูถื้อหุน้หลายรายตอ้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน และหลกัฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

1.2 เป็นผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุม และเป็นผูถื้อหุน้ต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
1.3 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมประจ าปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” พร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ีก าหนด 

2. หลกัเกณฑ์การพจิารณาเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
2.1 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
 ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการก ากบั
 ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
2.3 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้
 เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีเหตุผลท่ีสมควรและ
 สามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
2.4 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
2.5 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
2.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.7 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 

ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัก าหนด 
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2.8 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บมติ
สนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท โดยท่ี
ขอ้เทจ็จริงยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

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 แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

น าส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ท่ีลงนามครบถว้นพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซ่ึงสามารถใช้การแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง โทรสาร 02-936-1669 หรือ 
ir@hydrotek.co.th ก่อนน าส่งไปยงัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูด่า้นล่าง ภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด  

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

4.  การด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัภายหลงัรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 
4.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครบถว้นของ “แบบเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้” พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุในขอ้ 3. และตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 - 2 ท่ี
บริษทัก าหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 
 
 

mailto:ir@hydrotek.co.th
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4.2 คณะกรรมการบริษทัท าการพิจารณา  
o หากวาระท่ีเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดง

ความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และระบุว่าเป็นวาระท่ีน าเสนอโดยผูถื้อหุ้นใน
หนงัสือเชิญประชุม 

o หากวาระท่ีเสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.hydrotek.co.th และช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม 

 

http://www.hydrotek.co.th/
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564    
 
 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) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
เร่ืองท่ีเสนอ: ………………………………………………………………………………………………………….….. 
วตัถุประสงค:์   เพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  เพื่อพิจารณา 
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดงัน้ี ……………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ……………. แผน่ 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และ
ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 
 

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

  วนัท่ี ………………………………………. 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
 
1. หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่  ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกตอ้ง  หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก

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

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

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

ถูกตอ้ง 
ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่  1 วาระ  ใหใ้ชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ี  และกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 


