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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษทั กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. หลักเกณฑ์ การเสนอ
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายราย โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั พร้อมหลักฐานการถือหุน้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายต้องลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน และหลักฐานของทุกรายรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
1.2 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.3 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมประจาปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่กาหนด
2. หลักเกณฑ์ การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
2.2 เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบี ยบวาระต่ างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่
กากับดู แลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.3 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีเหตุผลที่ สมควรและ
สามารถอธิ บายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้
2.4 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
2.5 กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2.6 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.7 เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มีคุณ สมบัติ ไ ม่ค รบถ้ว น ให้ข อ้ มูล หรื อ เอกสารหลัก ฐานไม่ค รบถ้ว น
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั กาหนด

1/4/2
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14 Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel :
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fax :
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097
th

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ
สนับ สนุ น ด้ว ยเสี ย งที่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท โดยที่
ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3. เอกสารหลักฐาน
3.1 หลัก ฐานการถื อ หุ ้น ได้แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริ ษ ัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2 หลักฐานการแสดงตน
บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
ส าเนาหนัง สื อ รับ รองนิ ติ บุค คลซึ่ ง ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ อายุไ ม่เ กิ น 1
เดื อ น และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามที่ ไ ด้ลงชื่ อในแบบขอเสนอนี้
พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อง
3.3 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2.8

นาส่ ง “แบบเสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ” ที่ ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานที่ ลงนามรับรอง
ส าเนาถู ก ต้อ ง ตามข้อ 3. ซึ่ งสามารถใช้ก ารแจ้ง อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ ผ่ า นช่ อ งทาง โทรสาร 02-936-1669 หรื อ
ir@hydrotek.co.th ก่อนนาส่ งไปยังเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูด่ า้ นล่าง ภายในวันและเวลาที่กาหนด
เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
4. การดาเนินการของคณะกรรมการบริษทั ภายหลังรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
4.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3. และตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1 - 2 ที่
บริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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4.2

คณะกรรมการบริ ษทั ทาการพิจารณา
o หากวาระที่ เสนอผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุ เป็ นวาระพร้อมแสดง
ความเห็นชอบในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี และระบุว่าเป็ นวาระที่นาเสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นใน
หนังสื อเชิญประชุม
o หากวาระที่เสนอไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบ พร้อมทั้งชี้ แ จงเหตุผ ลผ่า นเว็บไซต์ข องบริ ษ ทั www.hydrotek.co.th และช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุม
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….………………….. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) จานวน …………………………… หุน้ ที่อยู่ เลขที่ ………………………………
ถนน …………………………...... ตาบล/แขวง ……………………………. อาเภอ/เขต …………………….……...
จังหวัด …………………….………. โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ................................................
E-mail (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ: ………………………………………………………………………………………………………….…..
วัตถุประสงค์:
 เพื่อทราบ
 เพื่ออนุมตั ิ
 เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ ……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จานวน ……………. แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน
ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถ้ ือหุน้
( ……………………………………… )
วันที่ ……………………………………….
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ในกรณี ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
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