หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ยึดหลักตามนโยบายที่พงึ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งยัง
ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเที ยมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้เปิ ด
โอกาสให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอเรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นเห็ นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยมี หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทุ กท่ านมี สิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์ ในการนําเสนอ
2.1 การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม เรื่ องที่ บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นระเบี ยบ
วาระการประชุม มีดงั นี้
(1) เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่กาํ กับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มี คุ ณ สมบัติ ถู กต้อ งและไม่ มี ล กั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ

3. วิธีการนําเสนอ
3.1 การเสนอเรื่ องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ ม ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมได้โดยกรอก
“แบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564” (แบบ ก)
ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aquacorp.co.th
(2) นําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้
โดยกรอก “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2564” (แบบ ข) และ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aquacorp.co.th และนําส่ งเอกสารเพิ่มเติม
อื่น ๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สําเนาใบหุ น้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม และ/หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษ ทั พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่ม เติ ม ที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5. ช่ องทางการรับเรื่ องที่ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
5.1 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ คส์ (e-mail) ถึงฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั นางสาวเรวดี หวานชิ ด / นางอรทัย เนตร
เรื อง ที่ orathai.n@aquacorp.co.th หรื อโทรสารได้ที่หมายเลข 0 2694 8881
5.2 ไปรษณีย ์ สามารถจัดส่ งแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แบบข้อมูลของบุ คคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด พร้อมลงลายมือชื่อใน
เอกสารแล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริ ษทั ฯ ตามที่อยูด่ งั นี้

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
5.3 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์
0 2694 8888 ต่อ 8804
6. ขั้นตอนการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ ้น เรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอ และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอในเบื้ อ งต้น ตามหลัก เกณฑ์ ก่ อ นจะนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
6.2 บริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอ
จากผูถ้ ือหุน้
7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ส่ งข้อ เสนอดังกล่ าวข้างต้น ได้ ตั้งแต่ ว นั ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563 – ถึง 16
มกราคม 2564

